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(rozšírená tlačová správa)  

Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike opisuje hlavné bariéry podnikania v krajine. 
Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v Správe navrhuje riešenia, ako možno tieto prekážky odstrániť. Po 
definovaní problémov chce PAS podať novej vláde SR pomocnú ruku pri ich riešení. 

Správa je prvým pokusom podnikateľov a manažérov na Slovensku opísať súčasný stav z hľadiska 
najproblematickejších okruhov. Obsahuje 17 kapitol so 124 konkrétnymi návrhmi na riešenie. Cieľom 
navrhovaných úprav je skvalitniť podnikateľské prostredie a zvýšiť životnú úroveň obyvateľov Slovenska. 
Uplatnenie odporúčaní by pomohlo znížiť vysokú nezamestnanosť, ktorú vnímajú obyvatelia Slovenska ako 
najvážnejší problém a ktorá zaraďuje krajinu na prvé miesto medzi štátmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a 
rozvoj (OECD). 

Správa je výsledkom polročnej práce 15 analytikov ktorí sa popri vlastných zdrojoch opierali o prieskumy a 
podklady poskytnuté reprezentantmi podnikateľskej obce. Správu v čase od marca do októbra 2002 vypracovala pre 
PAS analytická jednotka TREND Analyses. 

Inšpiratívny prieskum odhalil problémy 

Autori Správy čerpali inšpiráciu okrem iného z dotazníkového prieskumu, do ktorého v sa apríli a máji tohto roka 
zapojilo 109 podnikateľov. Viacero námetov na preskúmanie priniesli osobné rozhovory s manažérmi či majiteľmi 
rôzne veľkých firiem po celom Slovensku. 

V prieskume až siedmi z desiatich manažérov označili za rozhodujúcu alebo vážnu prekážku podnikania nestabilitu 
a nejednoznačnosť zákonov, predovšetkým daňových predpisov. Napríklad zákon o daniach z príjmov štát 
upravoval 30-krát, pričom v súčasnosti platná norma je až štvornásobne objemnejšia ako pred desiatimi rokmi. 

Polovica manažérov považuje za rozhodujúcu či vážnu prekážku vysoké odvodové zaťaženie, ktorým sa Slovensko 
radí k najhorším členom OECD. Medzinárodné porovnania pritom ukazujú, že krajiny s vyššími daňami rastú 
pomalšie, boria sa s väčšou nezamestnanosťou a s nepomerne vyšším podielom dlhodobo nezamestnaných na 
celkovom počte ľudí bez práce. Naopak, štáty so štíhlejším verejným sektorom majú jednoduchšie zákony, lepšie 
fungujúce súdy a pružnejší trh práce. Môžu sa preto tešiť rýchlejšie rastúcej životnej úrovni, dokonca i užšej 
príjmovej diferenciácii. 

Podnikateľov trápia verejné financie 

Medzi hlavnými odporúčaniami Správy čitateľ nájde konkrétne návrhy na redukciu verejných výdavkov a daní. 
Nová vláda by mala skresať odvody zamestnávateľov, pokračovať v redukcii sadzby dane z príjmov právnických 
osôb a harmonizovať daňovo uznateľné položky s praxou uplatňovanou v Európskej únii. Žiaduce je zmiernenie 
progresivity zdaňovania príjmov fyzických osôb, ktorá v súčasnosti demotivuje jednotlivcov s nadpriemernými 
príjmami a časť daňovníkov vedie k nepriznávaniu príjmov. Po znížení daňových sadzieb by sa daňové bremeno 
rozložilo aj na osoby, ktoré sa v súčasnosti uchyľujú k daňovým únikom. 

Nižší výnos z daní z prímov možno kompenzovať preradením energií medzi tovary zdaňované vyššou sadzbou dane 
z pridanej hodnoty, čo sa vyžaduje aj v súvislosti s plánovaným vstupom Slovenska do EÚ. V strednodobom 
horizonte treba uvažovať o zjednotení sadzieb dane z pridanej hodnoty na úrovni okolo 18 percent, čo je priemer EÚ 
i súčasný vážený priemer v SR. Táto sadzba by sa mala postupne znižovať na minimum, ktoré na úrovni 15 % 
odporúčajú európske direktívy. 

S cieľom nevytvárať nebezpečné deficity by mala vláda zosúladiť opakovateľné (daňové) príjmy s verejnými 
výdavkami. Po znížení daní by preto malo nasledovať zásadné politické rozhodnutie o principiálnom zoštíhlení 
štátu, a to namiesto plošného priškrcovania výdavkov. 



Správa prináša niekoľko tipov, ako odbremeniť verejnú pokladňu. Vláda by mala zredukovať dotácie do 
pôdohospodárstva a na dopravu, a tiež upustiť od poskytovania nenávratných príspevkov na výstavbu bytov, ktoré 
podobne ako dotácie deformujú konkurenčné prostredie. Výrazne treba znížiť bonifikáciu úrokov z hypotekárnych 
úverov i štátnu prémiu na stavebné sporenie. V oboch prípadoch sa výška príspevkov neznižovala adekvátne s 
poklesom úrokových sadzieb na trhu. Správa poukazuje na nevyhnutnosť zvýšenia podielu priamych úhrad v 
zdravotníctve a spoplatnenia štúdia na vysokých školách. 

Veľkou záťažou pre daňovníkov sa v ostatných rokoch stal neprehľadný sociálny systém. Ten by mohla exekutíva 
stransparentniť napríklad vytvorením jedinej sociálnej inštitúcie zabezpečujúcej základné dôchodkové a základné 
zdravotné poistenie, ako aj systém sociálnej pomoci. Sprehľadniť a zefektívniť systém sociálnej solidarity by 
pomohli osobné účty občanov poberajúcich sociálne príjmy ale najmä redukcia počtu dávok. 

K zníženiu odvodového zaťaženia by prispelo zrušenie poistenia v nezamestnanosti a tiež nahradenie povinného 
nemocenského poistenia dobrovoľným poistením. Spružniť trh práce by mohol pomôcť nielen menej štedrý sociálny 
systém ale i centrálny informačný systém o pracovných miestach, ktorý by efektívne spájal pracovnú ponuku s 
dopytom. 

Zmeny v legislatíve sú nevyhnutné 

Samy opatrenia navrhované v predchádzajúcom texte nepomôžu, pretože mnoho bŕzd je zakomponovaných priamo v 
zákonoch. 

V oblasti pracovného práva by politici mali zmeniť filozofiu Zákonníka práce, ktorý chápe zamestnanca ako 
utláčaného robotníka a zamestnávateľa ako bezcitného vykorisťovateľa. V modernom svete nemá tento mýtus 
opodstatnenie. Zákonník práce je nevhodný a treba ho prerobiť. 

K najviac novelizovaným zákonom na Slovensku patrí Živnostenský zákon, do ktorého parlament zasahoval už 34-
krát. Okrem viacerých komplikácií sa však dosiahlo aj zníženie počtu koncesovaných živností zo 47 na 15. Pôvodná 
60-dňová lehota na vydanie koncesnej listiny sa skrátila na polovicu. Správa odporúča pokračovať v trende 
skresávania počtu koncesovaných, remeselných a viazaných živností ich rozpustením medzi voľné živnosti, čo by 
podporilo tvorbu pracovných miest v živnostenskom sektore. 

V obchodnom práve posilnili novelizácie Obchodného zákonníka ochranu menšinových akcionárov a zlepšili 
vymáhateľnosť nárokov voči štatutárnym orgánom. Od roku 2001 možno sledovať zmeny v Obchodnom registri aj v 
internete, čo podporuje informovanosť obchodných partnerov. Napriek viacerým zlepšeniam je zápis nových 
spoločností či zmien údajov v registri naďalej zdĺhavý. Zákonom zriadená zbierka listín pri obchodnom registri 
zatiaľ nepomohla zvýšiť transparentnosť firiem – pravidlá jej fungovania totiž dosiaľ neexistujú. 

Nová vláda by mala prehodnotiť aj základnú normu občianskeho práva. Občiansky zákonník má takmer 40 rokov a 
napriek početným novelizáciám nevyhovuje podmienkam trhového prostredia. Tento kódex si žiada komplexné 
prepracovanie. 

Zákon o účtovníctve načim čo najskôr harmonizovať s medzinárodnými účtovnými štandardmi, ktoré boli do 
ostatnej novely vnesené len čiastočne. Vláda by mala obmedziť riziko svojvôle úradníkov pri udeľovaní pokút a 
vypracovať lepšie pravidlá, ktoré podľa tohto zákona umožňujú v súčasnosti vyrubiť vysoké pokuty. 

Konkurzné konania trvajú naďalej príliš dlho, v priemere tri až päť rokov, a tak súčasne bežia (alebo skôr viaznu) 
tisícky konkurzov. Stále sa nedarí zabezpečiť efektívny odchod neúspešných subjektov z trhu, čo je jedna z 
rozhodujúcich skutočností ovplyvňujúcich podnikateľa pri rozhodovaní o vstupe do odvetvia. Správa navrhuje zúžiť 
možnosti konkurzného sudcu predlžovať zákonom stanovenú 18-mesačnú lehotu na trvanie konkurzu, stanoviť pre 
súd lehotu na vyhlásenie konkurzu, znížiť výšku preddavku na úhradu odmeny predbežného správcu, zaviesť 
kontrolu konkurzných sudcov pri vymenúvaní správcov konkurznej podstaty a dôsledne uplatňovať princíp rotácie 
podľa poradia osôb v zozname správcov. 



Vo verejnom obstarávaní by mal zákonodarca spriechodniť odvolacie konanie a zamedziť obštrukciám 
spoplatnením námietok zo strany neúspešných účastníkov a zavedením pokút za ich neoprávnené reklamácie. 

Po zabezpečení riadneho dodržiavania zákonných lehôt pri zápise zmien v katastroch nehnuteľností by sa mali 
zaviesť expresné poplatky – podobne, ako to už funguje pri vydávaní cestovných pasov. Ani vyššie poplatky však 
nebudú automaticky viesť k zlepšeniu situácie, ktorá si vyžaduje zásadnú reformu predimenzovaného a drahého 
modelu administratívneho riadenia katastrov. 

Bariéry vytvára štát, ale i sami podnikatelia 

Podnikanie vo výraznej miere obmedzujú rôzne povolenia a licencie, o ktorých rozhodujú úradníci často len na 
základe subjektívneho uváženia. To zvyšuje náklady podnikateľom a vytvára priestor na korupciu. Autori Správy 
odporúčajú, aby bola väčšina povolení zo strany žiadateľov nárokovateľná, a to po splnení jasne definovaných 
podmienok. I tak treba zabezpečiť centrálnu kontrolu licenčného konania, ktorá by okrem zvýšenia transparentnosti 
mala identifikovať zbytočné licencie a  povolenia. Ich zrušením sa výrazne zníži administratívna záťaž pre 
podnikateľov i štátne inštitúcie. 

Štát zvýhodňuje niektoré podniky nielen daňovými úľavami, ako je to pri zahraničných investoroch, ale aj priamou 
štátnou pomocou. Autori Správy navrhujú vypustiť z platného zákona o štátnej pomoci konkrétne ustanovenia, 
ktoré umožňujú verejným orgánom poskytnúť zdroje na záchranu alebo reštrukturalizáciu podniku v ťažkostiach. 
Zároveň nabádajú pokračovať v legislatívnom zámere, ktorý má za cieľ zlúčiť Úrad pre štátnu pomoc s 
Protimonopolným úradom SR. 

Zákon často obmedzuje podnikanie prostredníctvom rôznych profesných komôr. Na Slovensku je až 19 takýchto 
združení s povinným členstvom, kým napríklad v Česku je ich iba 11. Toto povinné členstvo, ktorým členovia 
komôr obmedzujú konkurentom vstupovať na trh, by sa malo zrušiť alebo v prípade vybraných povolaní (napríklad 
lekárov) nahradiť automatickou registráciou podľa jasných pravidiel. 

Podrobné informácie sú verejne dostupné 

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR prináša mnoho ďalších konkrétnych odporúčaní napríklad v oblasti 
zužovania povinnej certifikácie priemyselných výrobkov alebo v environmentálnej politike. Apeluje na urýchlené 
skoncovanie s deformovaním cien, napríklad v energetike, doprave, poľnohospodárstve. Regulovaním cien 
a nepriamym dotovaním štát realizuje neadresnú a predraženú sociálnu politiku, pričom riešením je zefektívnenie 
systému sociálnej solidarity. Správa si všíma aj príspevok samých podnikateľov k podnikateľskému prostrediu, a to 
najmä v kapitole zameranej na uplatňovanie neformálnych pravidiel v spoločnosti. 

Správa je pre záujemcov verejne dostupná. Okrem verzie vo forme vytlačenej publikácie nájde čitateľ elektronickú 
verziu na webovskej stránke PAS. Vzhľadom na počet skúmaných oblastí publikovaná Správa obsahuje len zhrnutia 
najdôležitejších poznatkov z obšírnejších čiastkových analýz jednotlivých tém. Na webovskej stránke PAS záujemca 
nájde aj nekrátené čiastkové analýzy s podrobnejšími informáciami.  

 


