
Zoznam problémov a cieľov reforiem v kľúčových oblastiach podnikateľského 
prostredia 
 
Nasledujúca tabuľka obsahuje oblasti podnikateľského prostredia, ktoré ka�doročne hodnotí 
Svetová banka vo svojej správe Doing Business a na základe ktorých následne zostavuje 
rebríček krajín sveta zoradených podľa kvality podnikateľského prostredia.  
 
 

Oblasti podnikateľského prostredia, problémy a ciele reforiem 

 

1.  Zalo�enie podniku (dôle�itosť reformy: 8,31 bodu zo 100; postup v rebríčku: +3 miesta ) 
1.1. Problém: Počet procedúr súvisiacich so zakladaním obchodnej spoločnosti 

 Cieľ reformy: Zní�iť počet procedúr z 9 na 6 
  

1.2. Problém: Počet dní súvisiacich so zakladaním obchodnej spoločnosti 
 Cieľ reformy: Skrátiť trvanie zakladania podnikov z 25 na 6 dní 
   
1.3. Problém: Náklady na zalo�enie obchodnej spoločnosti 
 Cieľ reformy: Zní�iť poplatky súvisiace so zakladaním podnikov na 20 % ich súčasnej vý�ky 
  
1.4. Problém: Minimálny kapitál potrebný na zalo�enie obchodnej spoločnosti 
 Cieľ reformy: Zru�iť základné imanie spoločností s ručením obmedzeným 
  

 

2.  Vybavovanie povolení (dôle�itosť reformy: 7,8 bodu zo 100; postup v rebríčku: +3) 
2.1. Problém: Počet procedúr súvisiacich s vybavovaním stavebných povolení 

 Cieľ reformy: Zní�iť počet procedúr z 13 na 11 
  

2.2. Problém: Počet dní súvisiacich s vybavovaním stavebných povolení  
 Cieľ reformy: Skrátiť trvanie vybavovania povolení z 272 na 129 dní 
 Pripravované aktivity MH SR: 
 
 

3.  Zamestnávanie pracovníkov (dôle�itosť reformy: 12,93 zo 100; postup v rebríčku: +5) 
3.1. Problém: Obtia�nosť zamestnávania zamestnancov 

 Cieľ reformy: Dohadovanie obmedzení pracovných pomerov na dobu určitú a vý�ky minimálnej mzdy 
 presunúť na podnikovú úroveň do kompetencie partnerov bipartitných rokovaní 

 
3.2. Problém: Pru�nosť pracovného času 

 Cieľ reformy: Dohadovanie obmedzení nadčasovej, víkendovej a nočnej práce presunúť na podnikovú 
 úroveň do kompetencie partnerov bipartitných rokovaní  
  
3.3. Problém: Náklady na prepú�ťania 
 Cieľ reformy: Zní�iť povinné náklady na prepú�ťanie (výpovedná doba a odstupné) na úroveň mesačnej 
 mzdy a dohadovanie vy��ích kompenzácií presunúť na podnikovú úroveň 
  

 

4.  Registrácia nehnuteľností na katastrálnych úradoch (dôle�itosť reformy: 0,92 bodu zo 100; postup 
v rebríčku: 0 ) 
4.1. Problém: Počet dní súvisiacich s registráciou nehnuteľností  
 Cieľ reformy: Skrátiť trvanie registrácie zo 17 na 9 dní 
  

 

5.  Prístup k finančným prostriedkom (dôle�itosť reformy: 1,38 bodu zo 100; postup v rebríčku: 0) 
5.1. Problém: Dostupnosť informácií o dl�níkoch 

 Cieľ reformy: Vo verejnom úverovom registri zverejňovať informácie o fyzických a právnických osobách a 
 informácie o platobnej disciplíne zákazníkov nefinančných podnikov (vrátane verejných slu�ieb) 

  
 

6.  Ochrana investorov (dôle�itosť reformy: 25,63 bodu zo 100; postup v rebríčku: +9) 



6.1. Problém: Transparentnosť pri rozhodovaní o obchodných transakciách 
 Cieľ reformy: Zvý�ením ochrany investorov pred konfliktmi záujmov mana�érov zlep�iť hodnotu indexu 

 ochrany investorov1 zo 4,3 na 9,3 bodu. 
  

6.2. Problém: Zodpovednosť mana�mentu za �kody voči investorom 
 Cieľ reformy: Zvý�ením zodpovednosti mana�érov a vymáhateľnosti �kody za neférové transakcie voči 

 investorom zlep�iť hodnotu indexu  ochrany investorov zo 4,3 na 9,3 bodu. 
  
6.3. Problém: Súdna ochrana akcionárov 

 Cieľ reformy: Zjednodu�ením získavania vnútrofiremných dokumentov v prípade súdnych sporov a 
 zvý�ením kontrolných právomocí minoritných akcionárov nad obchodnými transakciami zlep�iť hodnotu 
 indexu ochrany investorov zo 4,3 na 9,3 bodu. 
  

 

7.  Platenie daní a odvodov (dôle�itosť reformy: 16,14 bodu zo 100; postup v rebríčku: +6) 
7.1. Problém: Počet platieb za rok 

 Cieľ reformy: Zní�iť počet platieb z 30 na 16 
 

7.2. Problém: Čas potrebný na zostavenie výkazov a zaplatenie DPPO, DPH a sociálneho poistenia 
 Cieľ reformy: Skrátiť čas z 344 hodín na 30 
  
7.3. Problém: Celkové daňovo-odvodové zaťa�enie ako % zo zisku 
 Cieľ reformy: Zní�iť podiel daňovo-odvodového zaťa�enia na zisku zo 48,9 % na 28,8 % (uprednostniť 
 zni�ovanie odvodov) 
  

 

8.  Zahraničný obchod (dôle�itosť reformy: 13,73 bodu zo 100; postup v rebríčku: +5) 
8.1. Problém: Počet dokumentov potrebných na export tovaru 

 Cieľ reformy: Zní�iť počet po�adovaných dokumentov z 9 na 5 
  

8.2. Problém: Počet dní potrebných na export tovaru 
 Cieľ reformy: Skrátiť trvanie exportných procedúr z 20 na 6 dní  
  
8.3. Problém: Náklady exportu  
 Cieľ reformy: Zní�iť poplatky na export 1 kontajneru na 1/3 ich súčasnej vý�ky 
  
8.4. Problém: Počet dokumentov potrebných na import tovaru 

 Cieľ reformy: Zní�iť počet po�adovaných dokumentov z 8 na 6 
 
8.5. Problém: Počet dní potrebných na import tovaru 
 Cieľ reformy: Skrátiť trvanie exportných procedúr z 21 na 3 dni  
  
8.6. Problém: Náklady importu  
 Cieľ reformy: Zní�iť poplatky na import 1 kontajneru na 1/3 ich súčasnej vý�ky 
  

 

9.  Vymáhateľnosť práva (dôle�itosť reformy: 7,74 bodu zo 100; postup v rebríčku: +3) 
9.1.  Problém: Trvanie súdneho sporu  
 Cieľ reformy: Skrátiť trvanie súdneho sporu z 565 na 120 dní 

 
9.1. Problém: Náklady súdneho sporu ako % z dlhu  
 Cieľ reformy: Zní�iť celkovú úroveň poplatkov súvisiacich so súdnym sporom o 7 %  

 

10.  Výstup z podnikania (dôle�itosť reformy: 5,42 bodu zo 100; postup v rebríčku: +2) 
9.2.  Problém: Miera návratnosti z konkurzného konania  
 Cieľ reformy: Zefektívnením konkurznej legislatívy zdvojnásobiť výťa�ok konkurzov oproti súčasnému 
 stavu 

 

                                                
1 www.doingbusiness.org; sekcia �Protecting Investors� 


