
10.09.2002 - Nová vláda bude mať dostatok príležitostí na skvalitnenie podnikateľského prostredia  

Popri prehodnotení výšky daní a odvodov sa bude musieť nová vláda nutne zamyslieť nad reformou na strane 
výdavkov štátu. Ušetriť peniaze by bolo možné najskôr v rôznych sociálnych dávkach, ktoré tvoria až tretinu 
výdavkov verejnej správy. Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) bude po parlamentných voľbách apelovať na 
novú vládu, aby spustila reformu systému verejných financií. 

Jedným z riešení je zlúčenie verejných poistných fondov do jednej inštitúcie, ktorá by zabezpečovala všetky 
základné povinné poistenia, ako aj sociálne zabezpečenie a sociálnu pomoc. Zredukovali by sa náklady na správu a 
zároveň by sa prepojili informačné systémy, čo by umožnilo posilniť adresnosť jednotlivých sociálnych dávok. 
Výmenou informácií s daňovými úradmi by bolo možné využiť napríklad koncept negatívnej dôchodkovej dane, 
ktorá by mohla aspoň čiastočne nahradiť spleť sociálnych transferov domácnostiam. 

Prehodnotiť bude potrebné aj výšku sociálnych dávok. Priestor existuje napríklad v prídavkoch na deti, rodičovskom 
príspevku, príspevku na bývanie alebo v podporách v nezamestnanosti. Štát by nemal ďalej riešiť sociálnu politiku 
cez reguláciu cien. Doterajšie zľavy v doprave (autobusová, železničná doprava) alebo deformáciu cien energií 
(elektrina, plyn) by mal nahradiť dávkami v rámci jednotného systému sociálnej solidarity, ktorý by pomohol 
najchudobnejším ľuďom, ale zároveň aj eliminoval dotácie výrobcom a poskytovateľom služieb. 

Odvodové zaťaženie je vysoké 

Na strane príjmov po znížení sadzieb daní z príjmov zostáva veľký potenciál podpory legálneho zamestnávania 
v oblasti povinných platieb do poistných fondov. Odvodové zaťaženie zamestnávateľov na Slovensku patrí 
k najvyšším v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Jeho znížením by klesla cena práce, otvoril priestor 
na využitie voľného ľudského kapitálu a oslabila výhodnosť čiernej práce. Vzhľadom na stimulačné účinky by mal 
byť výpadok vo verejných príjmoch len krátkodobý, a tak by ho vláda mohla pokryť napríklad výnosmi z predaja 
zostávajúcich štátnych aktív alebo zo zvýhodnených pôžičiek od medzinárodných agentúr. 

Ani vysoké daňové a odvodové bremeno zamestnancov sa zásadne nemení, keď zníženie sadzieb daní z príjmov 
v predchádzajúcom období kompenzovalo zvýšenie dane z pridanej hodnoty. Napriek tomu daňová sústava nedokáže 
zabezpečiť dostatok stabilných príjmov na úhradu spoločenskej objednávky. Pomer zinkasovaných daní a poistných 
odvodov na hrobom domácom produkte (HDP) klesol postupne k 30 %, zatiaľ čo pomer verejných výdavkov na 
HDP vysoko presahuje 40 %. Rozširuje sa medzera, ktorú vláda hradí najmä z privatizačných výnosov či zo 
zadlžovania. Keďže ide o jednorazové alebo drahé zdroje, stúpa riziko neudržateľnosti financovania verejnej správy. 

Medzinárodné porovnania pritom ukazujú, že ekonomiky s vysokým verejným bremenom rastú pomalšie, majú 
väčšiu nezamestnanosť a podstatne vyšší podiel dlhodobo nezamestnaných na celkovom počte ľudí bez práce, 
k čomu prispieva aj spravidla prísnejšia regulácia trhu práce. 

Legislatíva je kľúčová 

K najvážnejším prekážkam podnikania na Slovensku patrí nestabilita zákonov a iných noriem. Vysoký počet 
prijímaných zákonov a noviel už v 90. rokoch viedol k ich nekvalite, ktorá si vynucovala potrebu ďalších zmien. 
V ostatných rokoch počet schvaľovaných noriem ďalej stúpol aj v súvislosti s potrebou prijímania tzv. eurozákonov. 

Nanešťastie smernice Európskej komisie (EK) boli do slovenského právneho poriadku vo viacerých prípadoch 
zapracované nekvalifikovane. Zaťažili tak podniky na Slovensku neraz náročnejšími požiadavkami ako sú 
uplatňované v krajinách EÚ. Pod zámienkou aplikovania smerníc EK boli tiež vytvorené niektoré nové úrady, ktoré 
EK v skutočnosti nevyžaduje (napríklad Úrad pre štátnu pomoc, Úrad pre verejné obstarávanie). Výsledkom je 
neefektívnosť, potreba spájania len nedávno vzniknutých úradov a s tým súvisiaca nestabilita dopadajúca na 
podnikateľské prostredie. 

V nasledujúcom volebnom období by preto malo byť úlohou zákonodarcov na Slovensku radikálne znížiť počet 
prijímaných zákonov a zvýšiť ich kvalitu. Napríklad daňové zákony sú po desiatkach novelizácií (často prijímaných 



v časovom strese) už natoľko rozsiahle a neprehľadné, že bude potrebné niektoré z nich nahradiť novými – podstatne 
jednoduchšími a stručnejšími zákonmi. Ešte predtým však bude potrebné prijať úplne nové zákony v doteraz 
zanedbávaných oblastiach právneho poriadku. 

Licencie sú negatívnym príkladom 

Jedným z príkladov je licenčné konanie, ktoré sa doteraz riadi zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Ak 
niektoré daňové zákony sú novelizované aj dva- až trikrát ročne, správny poriadok sa za 35 rokov nenovelizoval ani 
raz. Podľa tohto zákona napríklad sťažnosti a odvolania končia za tými istými dverami, kde sa prijalo rozporné 
rozhodnutie. Správny poriadok pritom nedefinuje postihy správneho orgánu v prípade jeho nečinnosti, nedodržania 
lehôt či iných povinností. 

Právne normy upravujúce licencie a povolenia v rôznych oblastiach sú väčšinou nedostatočne podrobné alebo majú 
nízku právnu silu. Okrem toho pre podobné licenčné obmedzenia sa uplatňujú rôzne postupy. Nesystémovosť sa 
prejavuje aj v právnej úprave jednotlivých licencií, ktoré sú často upravované veľkým počtom právnych noriem. 
Mnohé majú len všeobecný charakter – podmienky udeľovania licencií sú stanovené veľmi voľne, vágne a široko. 
Umožňuje to variabilnú interpretáciu, čím sa posilňuje subjektivizmus v posudzovaní a vytvára živná pôda pre 
korupciu. 

Mnohé licencie sú v súčasnosti nenárokovateľné, s čím súvisí aj nedostatočná predvídateľnosť výsledku licenčného 
konania. Zákon o správnom konaní stanovuje zbytočne dlhé lehoty na rozhodovanie a príliš vysoké právomoci 
poskytovateľa. Takéto podmienky zbytočne deformujú slobodnú aktivitu občanov a narúšajú prirodzenú 
hospodársku súťaž. Zásadné zmeny k lepšiemu by malo postupne priniesť dôsledné uplatňovanie zásad a odporúčaní 
štátnej licenčnej politiky – schválenej vládou SR uznesením č. 695/2002 – pri tvorbe zákonov, vyhlášok a smerníc aj 
pri ich aplikácii v praxi. 

Ochranu hospodárskej súťaže treba posilniť 

Protimonopolný úrad SR ochraňuje hospodársku súťaž. Niekoľko noviel zharmonizovalo zákon upravujúci túto 
oblasť s právom Európskej únie, posilnilo nezávislosť úradu voči vláde, zrušilo možnosť vyňatia dohôd podnikov v 
poľnohospodárskej výrobe a zaviedlo hranicu, pod ktorou sa koncentrácia nepovažuje za obmedzenie súťaže. 
Zvýšením limitu obratov, ktoré podliehajú schvaľovaciemu konaniu, sa odbremenil úrad i podnikatelia. Na druhej 
strane nedostatok odborníkov zapríčinený častým striedaním riadiaceho aparátu Protimonopolného úradu sa 
odzrkadľuje na nízkej úrovni analytických podkladov. Tu treba hľadať príčinu často úspešných odvolacích konaní zo 
strany posudzovaných firiem a následného prešetrovania pred súdom, ktorým sa výrazne predlžuje reakčný čas od 
podania až po vykonateľné rozhodnutie úradu. 

Na lepšie uplatňovanie princípov ochrany hospodárskej súťaže pri uvažovaní o akejkoľvek regulácii zo strany štátu 
by mohlo viesť aktívnejšie zapojenie Protimonopolného úradu do pripomienkového procesu. Zákony by boli 
kvalitnejšie, keby navrhovateľ každej novej regulácie musel žiadať úrad o stanovisko. Opodstatnenosť a efektívnosť 
regulácie by sa pritom mala posudzovať na základe analýzy jej nákladov a prínosov. Taký prístup úspešne využívajú 
napríklad vo Veľkej Británii. 

Vznikajú zbytočné úrady 

Členovia EÚ uplatňovali rôzne formy podpory vybraným podnikom či odvetviam. Keďže boli v rozpore s ochranou 
hospodárskej súťaže, EÚ prijala pravidlá štátnej pomoci, na základe ktorých tieto praktiky monitoruje a postupne 
odstraňuje. Tieto pravidlá prebralo Slovensko v rámci harmonizácie s právom EÚ v osobitnom zákone. Ten však nad 
rámec požiadaviek únie zriadil osobitný Úrad pre štátnu pomoc, hoci túto oblasť mohol od začiatku zastrešovať 
Protimonopolný úrad. V súčasnosti sa už uvažuje o zlúčení oboch orgánov. 

Novelizáciou zákona o štátnej pomoci sa medzičasom sprísnili pravidlá, ktoré umožňujú štátu poskytnúť pomoc na 
záchranu alebo na reštrukturalizáciu jednému subjektu iba raz. Napriek tomu pod kuratelu úradu stále nepatrí 
podpora v pôdohospodárstve. Oblasť jeho pôsobnosti je koncipovaná široko. Možnosť poskytnúť prostriedky zo 



štátnych fondov podnikom v úpadku je navyše v príkrom rozpore so základným princípom hospodárskej súťaže, 
pretože ochraňuje neefektívnu výrobu a zabraňuje prirodzenému vytlačeniu takýchto podnikov z trhu. 

Verejné obstarávanie je zbyrokratizované 

Okrem vysokého odvodového zaťaženia, častých zmien zákonov a priveľmi prísneho Zákonníka práce kritizujú 
podnikatelia verejné obstarávanie. Privítali možnosť registrácie subjektov vyhovujúcich kritériám na Úrade pre 
verejné obstarávanie, čo eliminuje opakované vyžadovanie rovnakých potvrdení v jednotlivých súťažiach. Považujú 
to však za jediné zlepšenie v tejto oblasti. Poukazujú, že v záujme vyššej transparentnosti došlo k takému sprísneniu 
pravidiel, ktoré posunulo odborné výberové komisie do úlohy štatistov. 

Do legislatívneho procesu bol predložený návrh novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorý by mal odstrániť 
diskrimináciu zahraničných uchádzačov. Predpokladá sa tiež skrátenie lehôt na predkladanie ponúk, čo by malo 
obstarávateľov motivovať k častejšiemu využívaniu tejto formy nákupov. Zjednodušiť by sa malo tiež opakované 
obstarávanie, ktoré je v súčasnosti administratívne náročné a predražuje celý proces. 

Spriechodniť treba systém odvolacieho konania s dôrazom na zamedzenie obštrukcií. Neúspešní uchádzači totiž 
často vznášajú námietky iba účelovo, aby oddialili alebo prekazili uskutočnenie obchodu medzi obstarávateľom a 
víťazom. Jedným z riešení by bolo spoplatnenie námietok, prípadne zavedenie pokút za neoprávnené námietky. 
Pomohli by aj vyššie právomoci výberových komisií pri posudzovaní menej závažných reklamácií. 

Uvedené informácie sú z podkladov na pripravovanú Správu o stave podnikateľského prostredia v SR. Správu pre 
PAS vypracuje analytická skupina TREND Analyses. V Správe budú odhalené hlavné bariéry podnikania a 
navrhnuté spôsoby nápravy. PAS predloží Správu novej vláde, ktorá sa zostaví po parlamentných voľbách.  

 


