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PRÍHOVOR

V závere prvého roka svojej existencie prichádza Podnikateľská aliancia Slovenska � stála
konferencia CPHR o zlep�ovaní podnikateľského prostredia (PAS) so Správou o stave
podnikateľského prostredia v SR. Je to prvé podobné dielo z dielne podnikateľskej sféry na
Slovensku, v ktorom sa autori pokúsili zmapovať hlavné preká�ky podnikania. Súčasťou
Správy sú návrhy rie�ení, ako tieto bariéry odstrániť. PAS privíta, ak si tieto odporúčania
osvoja in�titúcie, ktoré tvoria a uplatňujú hospodársku politiku �tátu.

PAS ne�iada od �tátu a jeho reprezentácie rôzne formy podpory, �iada iba zbúranie
preká�ok brániacich rozvoju podnikania. Najlep�ou pomocou zo strany vlády budú kvalitné a
stabilné zákony, spoľahlivo pracujúce in�titúcie a efektívna �tátna správa. Tie sú dostatočnou
zárukou úspechu pre domácich podnikateľov a silným magnetom pre vstup nových
zahraničných investorov.

Poslaním PAS je skvalitňovanie podnikateľského prostredia na Slovensku. Táto snaha
nie je samoúčelná. Majitelia a mana�éri podnikov zdru�ených v PAS si uvedomujú, �e krajina
mô�e prosperovať len za predpokladu, �e budú vytvorené vhodné podmienky na ekonomické
aktivity. Iba �ivotaschopné podniky pôsobiace v kvalitnom prostredí mô�u ponúknuť ľuďom
dostupnú prácu a zodpovedajúcu odmenu za ňu. Len prosperujúci podnikateľský stav doká�e
daňami naplniť �tátnu kasu a podieľať sa na starostlivosti o verejné statky.

PAS chce, aby sa na Slovensku oplatilo podnikať, aby sa v�etkým �ilo lep�ie.

Ivan �tefanec
prezident Podnikateľskej aliancie Slovenska
� stálej konferencie CPHR o zlep�ovaní podnikateľského prostredia
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ÚVOD

Pred novou slovenskou vládou stojí viacero ťa�kých úloh, s ktorými sa bude musieť
popasovať. Aby mohla byť úspe�ná, potrebuje výkonný, zdravo sa rozvíjajúci podnikateľský
sektor. Len jeho stimuláciou sa dá reálne zní�iť vysoká nezamestnanosť, ktorou Slovensko
obsadilo smutné prvé miesto v rámci OECD. �túdia, ktorú pre Podnikateľskú alianciu
Slovenska vypracovala TREND Analyses, mieni podať pomocnú ruku prehľadom
podstatných problémov, s ktorými sa podnikatelia boria a pre ktoré nedokázali absorbovať
nevyu�itú pracovnú silu.

Jej ambíciou je naznačiť mo�né rie�enia v daňovej politike, verejných financiách alebo
v konkrétnych zákonoch, ktoré by odbremenili zamestnávateľov a vytvorili �ir�í priestor na
vytváranie nových pracovných miest. In�piráciu čerpali autori okrem iného z dotazníkového
prieskumu, do ktorého sa zapojilo 109 respondentov. Viacero námetov na preskúmanie
priniesli aj desiatky osobných rozhovorov s mana�érmi či majiteľmi rôzne veľkých firiem po
celom Slovensku.

Medzinárodné porovnania ukazujú, �e krajiny so �tíhlej�ím verejným sektorom
dosahujú vy��iu ekonomickú výkonnosť a ni��iu nezamestnanosť. Majú jednoduch�ie zákony,
lep�ie fungujúce súdy a pru�nej�í trh práce. Výsledkom je vy��ia a rýchlej�ie rastúca �ivotná
úroveň, dokonca i u��ia príjmová diferenciácia.

Medzi hlavnými odporúčaniami analýzy čitateľ nájde konkrétne návrhy na redukciu
verejných výdavkov, zlep�enie fungovania súdov, zefektívnenie procesu verejného
obstarávania či na odstránenie deformácií, ktoré priná�a �tátna pomoc. Navrhuje aj napríklad
zru�enie nadmerných právomocí profesijných komôr či uplatnenie jasných podmienok, po
splnení ktorých získajú podnikatelia rôzne povolenia alebo licencie automaticky.

Podnikania sa nepriamo dotýka aj rozbujnená verejná správa a neprehľadný sociálny
systém. Preto �túdia navrhuje vytvoriť jednotný systém sociálnej solidarity. Sna�í sa otvoriť
diskusiu aj na také témy, ako je financovanie vzdelávania a zdravotných slu�ieb z vlastných
zdrojov �tudentov, respektíve pacientov.

Zároveň upozorňuje na skutočnosť, �e dosiaľ neexistuje kritérium, podľa ktorého by
sa posudzovala správnosť rôznych foriem regulácie, ktoré postupne prichádzajú do praxe.
Týka sa to najmä súťa�nej politiky či cenového usmerňovania, kde by mohol mať silnej�ie
slovo napríklad Protimonopolný úrad SR, ktorý by oponoval návrhy zo strany rezortov či
poslancov.

Táto publikácia obsahuje vzhľadom na počet skúmaných oblastí len zhrnutia
najdôle�itej�ích poznatkov z ob�írnej�ích čiastkových analýz jednotlivých tém. Ich úplné
verzie sú záujemcom k dispozícii na webovskej stránke PAS www.alianciapas.sk, prípadne na
www.etrend.sk.
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BARIÉRY PODNIKANIA NA SLOVENSKU
Vybrané výsledky dotazníkového prieskumu

Jedným z východísk na zostavenie tejto �túdie bolo zisťovanie spokojnosti zástupcov
podnikateľskej obce so súčasným stavom podnikateľského prostredia a so zmenami za
uplynulé roky. Na tento účel sa uskutočnil dotazníkový prieskum, na ktorom sa v apríli a máji
2002 zúčastnilo 109 majiteľov a mana�érov firiem pôsobiacich v SR.

Prieskum identifikoval najzáva�nej�ie bariéry efektívneho a férového podnikania na
Slovensku, s osobitným zreteľom na preká�ky, ktoré brzdia rozvoj podnikov a tlmia či
dokonca znemo�ňujú tvorbu nových pracovných miest. Výsledky prieskumu sú dostupné
v internete na stránkach www.alianciapas.sk a www.etrend.sk. V tejto publikácii sú len
vybrané výsledky.

Prieskum potvrdil, �e najproblematickej�ími oblasťami sú na Slovensku legislatíva
a súdnictvo. A� sedem z desiatich mana�érov označilo za rozhodujúcu alebo vá�nu preká�ku
podnikania nestabilitu a nejednoznačnosť zákonov, a tie� fungovanie súdov. Na tretej priečke
sa umiestnila korupcia so 64%-nou prioritou. Polovica mana�érov pova�uje za rozhodujúcu
alebo vá�nu preká�ku aj odvodové zaťa�enie a politickú neistotu. Uvedené faktory
nepredstavujú �iadnu preká�ku pre menej ako tri percentá respondentov. Problémy v týchto
oblastiach teda pociťujú prakticky v�etci podnikatelia a mana�éri.

 Keď�e odpovedanie v �kále umo�ňuje respondentom priradiť neobmedzenému počtu
faktorov rovnakú dôle�itosť, pýtali sme sa na podobné faktory aj iným spôsobom. Po�iadali
sme mana�érov o zoradenie preká�ok podnikania podľa ich dôle�itosti, a to pred troma rokmi
a v súčasnosti. Najväč�ie zlep�enie za ostatné tri roky sa dosiahlo v dostupnosti úverov,
pozitívne bolo prijaté aj zni�ovanie daňových sadzieb. Naopak, výrazne narástol význam
nestability a nejednoznačnosti zákonov, ako aj nevymáhateľnosti práva. Posun do popredia
v tomto prípade nemusí vyjadrovať absolútne zhor�enie. Vzhľadom na povahu otázky posun
na vy��ie priečky vyjadruje skôr relatívne zhor�enie a súvisí s tým, �e nedostupnosť úverov
a vysoké daňové sadzby pre väč�inu podnikov prestali byť vá�nym problémom.

Najproblematickej�ie faktory
(%)
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Jedna z otázok smerovala k spôsobom rie�enia záva�ného problému vysokej
nezamestnanosti. Otázka znela: Predstavte si, �e ste sa stali predsedom vlády SR. Ktoré
opatrenia by ste presadzovali na rozvoj podnikania a podporu tvorby pracovných miest
v existujúcich i novovznikajúcich podnikoch? Odpovede ukázali, �e mana�éri a podnikatelia
nepova�ujú za účinný spôsob podpory tvorby pracovných miest �tátom financované
rozvojové projekty. Rovnako nepresvedčivú podporu majú daňové prázdniny pre začínajúce
podniky či príspevky na novovytvorené pracovné miesta. Podstatne väč�í efekt na zní�enie
nezamestnanosti by podľa mana�érov prinieslo obmedzenie administratívnej náročnosti
podnikania, zjednodu�enie a stabilizovanie daňových zákonov či odstránenie korupcie. Úplne
najvy��iu prioritu prikladajú mana�éri zlep�eniu vymáhateľnosti práva.

Jedným z negatívnych javov, ktorý mo�no označiť za psychologickú bariéru
podnikania, je podozrievavosť voči podnikateľom. Polo�ili sme teda otázku: Máte pocit, �e na
Slovensku dochádza k plo�nému podozrievaniu podnikateľov namiesto pomenúvania
skutočných podvodníkov? Respondenti si mohli vybrať odpoveď z viacerých kategórií.

Podiel súhlasných odpovedí bol vo v�etkých oblastiach pomerne vysoký. Nelichotivé
prvenstvo si vyslú�ilo ministerstvo
financií, nasledované daňovými

kontrolórmi. Nielen oni by v�ak mali
zmenou doteraj�ích postojov prispieť
k tomu, aby sa pojem podnikateľ na
Slovensku zbavil negatívneho
podtónu.

Autori prieskumu zisťovali
spokojnosť s celkovou kvalitou
a efektívnosťou slu�ieb
poskytovaných verejným sektorom,
respektíve dominantnými
poskytovateľmi slu�ieb. Veľmi zle je
hodnotené súdnictvo, a to prakticky

jednohlasne. Omnoho lep�ie hodnotenie nezískalo ani zdravotníctvo. Popri súdnictve �tát
zlyháva v ďal�ích základných funkciách � ako tvorca legislatívy i ako garant poriadku
a bezpečnosti. Priaznivé vysvedčenie nedostal ani za �kolstvo či dopravnú infra�truktúru.
Spokojnosť prevláda iba v hodnotení telekomunikačnej a energetickej infra�truktúry.

Prieskum sondoval, akú časť pracovného času trávia mana�éri rie�ením problémov
s interpretáciou zákonov a iných noriem. Rozlo�enie odpovedí  v grafe pôsobí na prvý pohľad

0
10
20
30
40
50
60
70

m
in

is
te

rs
tv

o
fin

an
ci

í

da
ňo

ví
ko

nt
ro

ló
ri

ve
re

jn
os
ť

po
lit

ic
i

m
éd

iá

Najväč�iu podozrievavosť k podnikaniu prejavujú:
(odpovede určite áno alebo skôr áno, %)

Koľko pracovného času trávia mana�éri rie�ením problémov s
interpretáciou zákonov?

0

5

10

15

20

25

30

35

< 5 % 6 � 10 % 11 � 20 % 21 � 30 % 31 � 50 % > 50 %

 mana�éri spolu  riaditelia/majitelia malých firiem (s menej ako 25 zamestnancami)

11



veľmi prijateľne. Súvisí to v�ak s nastavením �kály, ktorá zahŕňa aj extrémne nepriaznivé
hodnoty. Vo vyspelých krajinách zrejme viac ako tretinu pracovného času nevenuje
nejasnostiam v zákonoch �iadny mana�ér � s výnimkou mana�éra právnej kancelárie.

Slovenskí mana�éri zároveň upozorňujú, �e podstatne viac času musia na
neproduktívne činnosti vynakladať pracovníci na referentských postoch. Viaceré firmy si na
takéto činnosti musia dokonca najímať ďal�ích pracovníkov či platiť externé firmy. Malé
podniky si to obvykle nemô�u dovoliť, preto nejasné a často sa meniace zákony najviac
oberajú o čas riaditeľov a majiteľov firiem s menej ako 25 zamestnancami.

Prieskum sa podrobnej�ie venoval korupcii. A� takmer 70 % respondentov sa
domnieva, �e na získanie zákazky od �tátnych in�titúcií/podnikov sú v�dy alebo často
potrebné neoficiálne platby úradníkom. Ďal�ími ohniskami korupcie sú katastre
nehnuteľností, poskytovanie �tátnych dotácií či licencií a povolení.

Odpovede na jednu z ďal�ích otázok ukázali, �e najčastej�ími príčinami korupcie na
úradoch a súdoch sú prieťahy v konaní (nefungovanie in�titúcií), neexistencia oficiálnych
príplatkov za expresné vybavenie (zlá legislatíva) a malé riziko postihu pri podplácaní
(nedostatočná represia).

Ďal�ou často diskutovanou otázkou sú dane z príjmov. Na rozdiel od sadzieb daní,

Najväč�í výskyt korupcie
(%)
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o ktorých radi hovoria najmä politici, podnikateľom a mana�érom na zdaňovaní príjmov
podstatne viac vadia iné skutočnosti. Takmer 88 % mana�érov pova�uje za rozhodujúci alebo
vá�ny nedostatok zákona o daniach z príjmov nejednoznačnosť jeho ustanovení a z toho
vyplývajúce riziko dodatočného postihu podnikateľských subjektov. Vy�e �tyri pätiny
respondentov hodnotia ako rozhodujúcu alebo vá�nu preká�ku časté zmeny zákona,
zdaňovanie reálne nezinkasovaných výnosov, a tie� vysoké zdanenie fyzických osôb.

Vý�ku sadzby dane z príjmov právnických osôb pova�uje za rozhodujúcu alebo vá�nu
preká�ku ledva polovica respondentov. Nespokojnosť s mierou zdanenia príjmov je v�ak
vyjadrená v intenzívnej�ie pociťovanom probléme daňovej neuznateľnosti niektorých
nákladov, ako aj v zdaňovaní reálne nezinkasovaných výnosov. Tieto problémy zvy�ujú
skutočnú mieru zdanenia bez ohľadu na nominálnu vý�ku daňovej sadzby.

Graf hovoriaci o nedostatkoch zákona o daniach z príjmov si by vzhľadom na uvedené
výsledky bolo mylné vysvetľovať tak, �e podnikatelia sú spokojní s vý�kou sadzby
korporátnej dane. Skôr vyjadruje, �e sadzba zďaleka nie je hlavným problémom. Napriek
tomu diskusia politikov o optimálnej sadzbe dane zo ziskov pokračuje. O to zaujímavej�ie je
pozrieť sa na názory mana�érov podnikov.

Otázka znela: Aká je maximálna sadzba dane z príjmov právnických osôb, pri ktorej
by firmy ako va�a začali vykazovať vy��ie zisky v dôsledku nezaujímavosti daňovej
optimalizácie?

Odpovede a� 60 percent

respondentov sa stretli v intervale
15 � 19 %. Potvrdzuje to predpoklad �
prakticky otestovaný v Maďarsku
i niektorých iných krajinách � �e pri
zni�ovaní korporátnej daňovej sadzby
je dôle�ité prekonať psychologickú
hranicu 20 %.

V tejto súvislosti je zaujímavé
aj ďal�ie zistenie. Pre väč�inu
spoločností je najdôle�itej�ím zdrojom
posilňovania vlastného kapitálu
reinvestovanie ziskov. Čím viac z nich
�tát odčerpáva prostredníctvom daní,
tým pomal�ie sa podnikom darí rie�iť
na Slovensku roz�írený problém

podkapitalizovanosti, ktorá zároveň sťa�uje získavanie úverových zdrojov.
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PARCIÁLNE ANALÝZY VYBRANÝCH OBLASTÍ
1. KAPITÁL A FINANCOVANIE PODNIKOV

Najvýraznej�ie zlep�enie zaznamenali podniky vo financovaní. S klesajúcou cenou cudzích
zdrojov sa zni�ujú finančné náklady a rastú zisky, a keď�e väč�inu z nich majitelia
ponechávajú vo firmách, v konečnom dôsledku sa posilňuje aj vlastné imanie spoločností.

Významne sa zlep�ila medzipodniková platobná disciplína. V čase drahých úverov
bolo lacnej�ím a pre mnohé firmy jediným dostupným zdrojom financovania oneskorené
platenie záväzkov k dodávateľom. V súčasnosti sa u� väč�ina k takýmto praktikám nemusí
uchyľovať. Dlhoročný problém platobnej neschopnosti konečne ustúpil.

Napriek tomu má Slovensko k �elanému stavu ďaleko. Podnikatelia nie sú pripravení
na kritické posudzovanie ich projektov bankármi. Na druhej strane majú banky často a�
prehnané po�iadavky na zabezpečenie.

Dosiahnutý pokrok a pretrvávajúce problémy
POZITÍVA
1. Pribrzdenie nadmerných výdavkov vlády, ktoré vytláčali súkromné investície.

2. Odsun stratových úverov z najväč�ích bánk, kapitálové posilnenie a privatizácia bánk.

3. Komplexná reforma zálo�ného práva � od 1. januára 2003 vznikne register zálo�ných práv
k hnuteľným veciam a ru�í sa prednostné daňové zálo�né právo.

NEGATÍVA
1. Príli� formálny výklad práva súdmi spôsobuje nepredvídateľnosť rozhodnutí

v obchodných sporoch.

2. Nedostatočná vymáhateľnosť práva vedie banky k prehnaným po�iadavkám na
zabezpečenie úverov.

3. Oneskorená zmena konkurznej legislatívy oddialila efektívne uplatnenie bankrotov.

Počas druhej polovice 90. rokov obrovské sumy umŕtvené v do�ívajúcich podnikoch
chýbali bankám na úvery, najmä pre malé a stredné firmy. Ich mo�nosti rastu a presadenia sa
na trhu boli obmedzené. Teraz je situácia iná. Po masívnom odsune stratových pô�ičiek a ich
nahradení �tátnymi dlhopismi zostali bilancie dvoch najväč�ích bánk takmer bez úverov, čo
ich núti hľadať si investičné príle�itosti. Pre malé a stredné podniky nastali lep�ie časy.

O prvý impulz sa postarali lízingové spoločnosti, ktoré po zlacnení zdrojov reagovali
rýchlej�ie ako peňa�né ústavy. Vysvetlenie treba hľadať v lep�om zabezpečení lízingových
pô�ičiek, keď�e predmet lízingu je a� do úplného splatenia majetkom lízingovej spoločnosti.
Vďaka tomu je lízing vyu�ívanej�ím zdrojom ako bankové úvery. Pritom sa nevyu�íva iba na
kúpu áut, ale čoraz viac aj na obstaranie strojov a technológií (pätina z lízingových obchodov
v prvom polroku 2002). Napriek boomu je lízing pre väč�inu podnikov doplnkovým zdrojom.

Nefunkčný kapitálový trh neponúka reálnu mo�nosť získania zdrojov vydávaním
dlhopisov (a u� vôbec nie akcií). Rozhodujúcu úlohu budú preto zohrávať banky. O to väč�í je
význam ich očistenia a prevzatia zahraničnými peňa�nými ústavmi.

Napriek zlep�eniu kondície bánk zostávajú úvery dosiaľ nedostupné pre podstatnú
časť podnikateľov. Svedčia o tom slabé prírastky úverov podnikom.
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Preká�ky rastu úverov na strane bánk
Niektoré príčiny pomohli identifikovať hĺbkové rozhovory s podnikateľmi

a mana�érmi, ktoré sa uskutočnili od apríla do júla 2002. Problematické sú neprimerané
po�iadavky bánk na zabezpečenie úverov, zbytočne rozsiahla administratíva pri vybavovaní
úveru, ako aj nezáujem bánk o úverovanie drobných podnikateľov.

Súvisí to so zlými skúsenosťami bánk s nedobytnými úvermi. Zabezpečenie úverov
bolo často fiktívne. Aj �tandardné zabezpečovacie nástroje neraz zlyhali pre medzery
v zákonoch, pomalé rozhodovanie súdov či korupciu a svojský výklad práva v podaní
slovenských sudcov. Banky sa popálili, preto sú podstatne opatrnej�ie. Zdá sa v�ak, akoby
pre�li z extrému do extrému � od benevolentnosti v prvej polovici 90. rokov k príli�nej
rigídnosti v súčasnosti. To je dané krátkym pôsobením nových vlastníkov. Metodické
a personálne posilnenie úverových odborov v najväč�ích bankách je prísľubom zostrenia
konkurencie na úverovom trhu. V súťa�i zohrá nemalú úlohu ochota bánk poskytovať firmám
so stabilným cash flow aj nezabezpečené úvery.

Preká�ky vyplývajúce z legislatívy a fungovania súdov
Prínosom v oblasti legislatívy bolo sfunkčnenie konkurzného práva, ktoré zmiernilo

prednostné uspokojovanie nárokov daňových úradov k podnikom v konkurze. Významné
povzbudenie úverovej aktivity by mohla priniesť novela Občianskeho zákonníka, ktorá
s účinnosťou od 1. januára 2003 upravuje problematiku zálo�ných práv k hnuteľnému
majetku. Po zriadení centrálneho registra zálo�ných práv k hnuteľným veciam budú môcť
podnikatelia poskytnúť ako zabezpečenie u� aj stroje, technológie či iné oceniteľné hodnoty.

Preká�ky na strane podnikateľov
Na rozdiel od uvedených príčin si viac času vy�iada odbúravanie subjektívnych príčin

na strane firiem. Jednou z príčin nedostupnosti úverov je ich podkapitalizovanosť. Niektoré sa
do�adujú pô�ičiek mnohonásobne prevy�ujúcich ich vlastné imanie, hoci by sa mali skôr
obracať na �pecializované fondy rizikového kapitálu.

V prvej polovici 90. rokov si podniky zvykli na stav, �e banky rozdávali úvery
novozalo�eným subjektom s minimálnym kapitálom. Bankárom stačil často len podnikateľský
zámer, z čoho vyplýva súčasná nekritickosť potenciálnych podnikateľov k vlastným
projektom. Tento fenomén dosiaľ nevymizol, sčasti pre vytlačenie podnikateľských úverov
�tátom v druhej polovici 90. rokov, keď banky ledva uspokojovali po�iadavky vlády
a veľkých podnikov, pričom nové úvery takmer vôbec neposkytovali.

Podnikatelia sú v súčasnosti konfrontovaní so �tandardným posudzovaním úverových
�iadostí. Zisťujú, �e zakrývaním reálnych ziskov, v snahe vyhnúť sa ich zdaneniu, si výrazne
zní�ili �ance úspe�ne sa uchádzať o úver. Stratové firmy nevzbudzujú dôveru veriteľov.

Problémy majú aj podniky, na ktoré sa vy��ie opísané dôvody nevzťahujú. Roky
úplnej nedostupnosti úverov a vynúteného sústredenia sa na hasenie krátkodobých problémov
spôsobili v mnohých firmách krízu stratégie. Projekty vhodné na úverovanie jednoducho
chýbajú.

Významný nárast ziskovosti a kapitálové posilňovanie podnikov
Kondícia podnikov sa zlep�uje. Dlhoročný problém platobnej neschopnosti je konečne

na ústupe. Pokles úrokových mier zásadne zní�il úrokové náklady a viedol k výraznému
posilneniu hospodárskych výsledkov podnikov. Kým v roku 1998 bola stratová bezmála
polovica priemyselných podnikov, v roku 2001 to bola necelá tretina. Súhrnné straty
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priemyselných podnikov boli v roku 1998 takmer dvojnásobne vy��ie ako zisky. O dva roky
neskôr bol u� pomer opačný a v roku 2001 zisky narástli a prevá�ili súhrnnú stratu
�tvornásobne.

Polep�ili si prakticky v�etky odvetvia, čo dokumentuje vývoj rentability vlastného
imania. Ak v roku 1998 vykazovala väč�ina odvetví priemernú zápornú rentabilitu, ďal�ie
roky priniesli rapídne zlep�enie. Priemerná rentabilita dosiahla v roku 2001 veľmi priaznivé
hodnoty � od 12 % v chémii po 26 % v elektrotechnickom priemysle.

Skutočnosť, �e väč�ina spoločností opäť vytvára zisky, je veľmi povzbudivou správou
z hľadiska rie�enia dlhoročného problému podkapitalizovanosti podnikov. Práve zisk označili
v prieskume za rozhodujúci alebo významný zdroj posilňovania kapitálu a� �tyri pätiny zo
109 odpovedajúcich majiteľov a mana�érov podnikov.

V druhej polovici 90. rokov, keď sa podstatná časť podnikov topila v červených
číslach a pre�ívala na úkor vlastného imania, sa podkapitalizovanosť e�te viac prehlbovala.
A� prvé roky nového milénia priniesli zvrat. Väč�ina podnikov v rokoch 2000 a 2001 u�
zaknihovala zisky, a tak konečne majú čo reinvestovať. Vlastné zdroje podnikov nad 20
zamestnancov výrazne stúpli, povzbudené tie� kapitálovým vstupom zahraničných
investorov.

PRAMEŇ: �tatistický úrad SR, Ministerstvo hospodárstva SR

Napriek výraznému prebytku likvidity v bankovom sektore boli prírastky bankových
úverov podnikom do roku 2001 nepatrné. Rastúcu potrebu zdrojov kryli podniky preva�ne
posilňovaním vlastného kapitálu. Objem bankových úverov v priemyselných podnikoch s 20
a viac zamestnancami klesol v roku 2001 podľa zisťovaní �tatistického úradu SR u� na menej
ako 50 percent ich vlastného imania.

Priestor na úverovú expanziu naznačuje aj nízky podiel úverov na celkových aktívach
bánk. Kým v krajinách V4 i v EÚ predstavujú spravidla polovicu, v SR je to menej ako jedna
tretina.

ODPORÚČANIA
1. Zní�iť mieru zdanenia reinvestovaných ziskov.

2. Zjednodu�iť a stabilizovať zákony, najmä daňové.

3. Skvalitniť rozhodovanie súdov v obchodných veciach, odstrániť prieťahy.
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4. Právne upraviť (napríklad nariadením vlády) podrobnosti fungovania zbierky listín pri
obchodnom registri.

5. Urýchliť preberanie medzinárodných účtovných �tandardov.

6. Definovať povinnosti a zodpovednosti audítorov v zákone (vrátane sankcií).

7. Zabezpečiť kvalitné informácie a prípadne aj poradenstvo pre uchádzačov o prostriedky
z európskych podporných fondov. Redukovať byrokraciu na minimum vy�adovanú
Európskou úniou.

8. Zabezpečiť transparentnosť a férovosť pri posudzovaní �iadostí o prostriedky
z podporných fondov.

9. Podporiť pro-podnikateľské vzdelávanie a osvetu (napríklad viazaným �tátnych dotácií
pre Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas na takéto programy).
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2. PRACOVNÁ SILA
ZAMESTNANOSŤ A NEZAMESTNANOSŤ

V priebehu jedenástich rokov zaznamenalo Slovensko výrazný pokles zamestnanosti.
Vzhľadom na rast počtu obyvateľov v produktívnom veku bol e�te výraznej�í vzostup
nezamestnanosti. Miera nezamestnanosti kolí�e okolo 19 %, čo je najviac v OECD.

Zapríčinilo to niekoľko faktorov. V prvom rade prezamestnanosť a zvýhodňovanie
práce v poľnohospodárstve, pričom vo svete sa �truktúra zamestnanosti mení smerom
k terciárnemu sektoru (slu�by). V bývalej ČSSR sa potláčalo súkromné podnikanie, na rozdiel
od Poľska či Maďarska, kde mnoho malých firiem absorbovalo značnú časť pracujúcich.
Navy�e, v priebehu uplynulého desaťročia vstupovali na trh práce silné populačné ročníky,
pre ktoré nevznikal zodpovedajúci dopyt.

Najvýraznej�ími faktormi v�ak zostáva často demotivačné podnikateľské prostredie,
�tedrý sociálny systém a nepru�né �kolstvo. Vysokú nezamestnanosť treba zni�ovať
stimulovaním tvorby pracovných príle�itostí a a� následne opatreniami zameranými na
umiestnenie nezamestnaných na trhu práce. Príkladom mô�e byť Maďarsko, kde veľmi rýchlo
vznikli desiatky priemyselných parkov a krajina pritiahla zahraničných investorov.
Novovytvorené pracovné miesta vysávali pracovnú silu e�te i zo slovensko-maďarského
pohraničia.

Najhor�iu pozíciu Slovenska v OECD z hľadiska zamestnanosti signalizuje nielen
najvy��ia nezamestnanosť. Spolu s Poľskom vykazuje najvy��iu mieru nezamestnanosti
mladých ľudí do 25 rokov, ktorá dosahuje a� 37 %. Má zároveň jeden z najvy��ích podielov
dlhodobo nezamestnaných.

Najni��iu mieru nezamestnanosti z krajín V4 dosahuje Maďarsko, kde za ostatných
sedem rokov poklesla takmer na polovicu (z 11 % na 6 %). Dostala sa tak pod mieru
nezamestnanosti v ČR.

V porovnaní so susedmi Slovensko výrazne pociťuje chýbajúcu tradíciu drobného
súkromného podnikania. Pri porovnávaní s OECD má relatívne málo samozamestnaných
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osôb (�ivnostníkov, slobodných povolaní). Kým priemerný podiel samozamestnaných osôb
na celkovej zamestnanosti v OECD1 dosahuje 14,3 %, na Slovensku je to iba 7,7 %.

Ďal�ím faktorom významne ovplyvňujúcim zamestnanosť je podiel zamestnancov
pracujúcich na čiastočný pracovný úväzok. Priemer v OECD i EÚ sa pohybuje okolo 15 % a�
16 %. Najväč�í podiel dosahuje Holandsko, kde ka�dý tretí zamestnanec pracuje na čiastočný
úväzok. Slovensko s podielom 1,9 % predstavuje krajinu s najni��ím podielom.

Zamestnanosť ovplyvňuje aj úroveň dosiahnutého vzdelania. Čím je ni��ie, tým ťa��ie
sa pracovník uplatňuje na trhu práce. V evidencii nezamestnaných sú vy�e dve pätiny
ekonomicky aktívneho obyvateľstva so základným vzdelaním. Z ľudí s maturitou je
nezamestnaných len 16 %, s vysoko�kolským diplomom iba �tyri percentá. Kým vo
vyspelých krajinách dosahuje podiel vysoko�kolsky vzdelaných ľudí na dospelej populácii
20 � 30 %, v SR je to iba 11 %.

Hodnoverné médium, ktoré poskytuje aktuálne a komplexné informácie o pracovných
ponukách, na Slovensku zatiaľ neexistuje. Národný úrad práce ani niekoľko súkromných
sprostredkovateľských agentúr nedoká�u zabezpečiť uspokojivú databázu. Pritom takéto
informačné systémy sú charakteristickým znakom vyspelého trhu práce. Spravidla cez
internet poskytujú rýchle a komplexné informácie o �iadanej profesii, ponúkanom plate,
pracovnej náplni, mieste a charakteristike zamestnávateľa a� po mo�nosti ubytovania.

Systém s ponukou pracovných miest je vo vyspelých krajinách dostupný �irokej
verejnosti. Prístup k nemu je v samoobslu�ných zónach, ktoré sú rozmiestnené v obchodných
strediskách, bankách, kultúrnych centrách či úradoch práce a pokrývajú v�etky významné
spádové oblasti. Časté nedorozumenia sa v�ak objavujú pri nejednoznačnej identifikácii
profesie.

Identifikácii profesie by mala pomôcť jednotná klasifikácia zamestnaní, ktorá popisuje
ka�dé zamestnanie (profesiu) a priraďuje mu jednoznačný číselný kód. O existencii takejto
klasifikácie v�ak mnoho zamestnávateľov nevie. Iní, najmä firmy so zahraničnou účasťou, sa
zasa sťa�ujú, �e je nedostatočná. Centrálny informačný systém by mal čoskoro vzniknúť aj na
Slovensku pod názvom Národný informačný systém o pracovných miestach.

Zbytočnou záťa�ou pre zamestnávateľov je zákonná povinnosť oznamovať voľné
pracovné miesta na úrade práce. Donucovať podnikateľa, aby si za ka�dú cenu pri
obsadzovaní pracovného miesta vyberal aj z evidovaných nezamestnaných, nie je korektné.
Keď�e firmy sa tejto po�iadavke doká�u ubrániť, informácie na úradoch práce sú sčasti iba
formálne alebo sa tam ani nedostanú.

Príkladom lep�ieho prístupu mô�e byť Slovinsko. Tam musia podnikatelia nahlasovať
voľné pracovné miesta pre potreby evidencie a analýz. Sami sa v�ak mô�u rozhodnúť, či
vyu�ijú databázy úradov práce alebo nie. Okrem úplnej�ích informácií o dopyte po pracovnej
sile získavajú úrady obraz o kvalite svojich sprostredkovateľských slu�ieb.

Osobitným problémom sú osoby ťa�ko umiestniteľné na trhu práce. Ide o ľudí iba so
základným vzdelaním, prípadne viac ako �tyri roky nezamestnaných či osoby bez praxe. Ich
podiel na celkovom počte občanov bez práce je na Slovensku minimálne 25 % a� 30 %.
Mnohí vôbec nemajú záujem pracovať, hoci to verejne nepriznajú, lebo by pri�li o rôzne
sociálne výhody.

                                                
1 Prameň: OECD Observer 2002 � v�etky údaje o krajinách OECD platia za rok 2000
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Namiesto krátkodobých rekvalifikačných kurzov uplatňovaných na Slovensku,
v Slovinsku takíto občania absolvovali často niekoľkoročné odborné vzdelanie v rámci
riadneho �kolského systému. Hoci to stálo nemalé verejné zdroje, boli neporovnateľne ni��ie
ako potenciálne sociálne výdavky spojené s dlhodobou nezamestnanosťou.

ODPORÚČANIA
1. Zvá�iť význam zákona o zamestnanosti. Ak má existovať, treba ho nahradiť stručnej�ou

a pru�nej�ou normou (súčasný zákon č. 387/1996 Z.z. za �esť rokov novelizovali 17-krát).

2. Zru�iť krajské úrady práce a okresné úrady prispôsobiť spádovým oblastiam trhu práce.

3. Zní�iť počet nástrojov aktívnej politiky zamestnanosti. Uplatňovať len tie, ktorých
funkčnosť a efektívnosť bola vopred pilotne overená.

4. Urýchliť vznik centrálneho informačného systému o pracovných miestach, ktorý bude
dostupný okrem úradov práce aj cez internet, prípadne terminály na frekventovaných
miestach.

5. Zaviesť jednoznačnú identifikáciu zamestnaní.

6. Pri povinnom nahlasovaní voľných pracovných miest ponechať na zamestnávateľovi,
či pri ich obsadzovaní vyu�ije alebo odmietne slu�by úradu práce.

7. Vyradiť z evidencie úradov práce ťa�ko prispôsobivých nezamestnaných.

8. Zlep�iť informovanosť o uplatnení jednotlivých profesií pri výbere �tudijného zamerania.

9. Dôsledne potláčať čiernu prácu a sprísniť sankcie za nelegálne zamestnávanie.

10. Krátkodobé rekvalifikácie nahradiť odborným vzdelávaním v �kolskom systéme.

VZDELÁVANIE
Vzdelanie ako nevyhnutný predpoklad uplatnenia sa na trhu práce

Jedným z dominantných faktorov ovplyvňujúcich zamestnanosť v krajine je kvalita
a mo�nosti vzdelávacieho systému. Výdavky na kvalitné a v praxi vyu�iteľné vzdelávanie sú
investíciou, ktorá v budúcnosti zni�uje nároky sociálneho systému.

Upokojovanie sa pozitívnymi vyjadreniami zahraničných mana�érov o vysokej kvalite
a vzdelanosti pracovnej sily v SR nie je celkom na mieste. Mnohí z nich prichádzali na
Slovensko s veľmi nízkymi očakávaniami a podvedome porovnávajú miestne pomery skôr
s Balkánom ako so západnou Európou. Pozitívne vyjadrenia teda nemusia veľa znamenať.
Okrem toho sa v pobočkách zahraničných spoločností sústreďuje najviac kvalifikovaná,
jazykovo najlep�ie vybavená a dobre motivovaná pracovná sila.

K triezvej�iemu pohľadu na kvalitu vzdelania nabádajú výsledky dotazníkového
prieskumu. Najroz�írenej�ou slabinou pracovníkov sú slabé mana�érske schopnosti, ktoré
označili za častý problém �tyria z piatich mana�érov. Na slabú znalosť cudzích jazykov často
nará�ajú dve tretiny respondentov, na nepripravenosť absolventov �kôl na prax sú
upozornenia v 61 % odpovedí.
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PRAMEŇ: TREND Analyses

Tri najčastej�ie uvádzané problémy sú varovaním pre vzdelávacie in�titúcie. Ich rady
síce ka�doročne opú�ťa dostatok absolventov vo v�etkých významných odboroch, ale nie sú
pripravení na prax. Ak slab�iu znalosť cudzích jazykov mo�no interpretovať ako problém
strednej a star�ej generácie, najvypuklej�í problém � nedostatok mana�érskych schopností � je
výsledkom pre�itého zamerania �kolského systému na reprodukovanie poznatkov namiesto
ich tvorivého vyu�ívania v samostatných či tímových prácach.

Na zásadnú zmenu vzdelávacích modelov nabádajú aj zistenia z hĺbkových
rozhovorov s podnikateľmi. Podľa viacerých z nich je častým problémom čerstvých
absolventov vysokých �kôl práve nesamostatnosť. Nezriedka chýba tie� tvorivosť,
zodpovednosť, podnikavosť či zdravé sebavedomie.

Ako akútna sa v tejto súvislosti javí zásadná reforma �kolského systému. Namiesto
v�eobecného a veľmi teoretického vzdelávania je potrebné klásť väč�í dôraz na �pecifické a
praktické odborné vzdelávanie. Od zdĺhavého jednorazového �túdia treba prejsť k pru�nej�ím
krat�ím formám vy��ieho odborného vzdelávania doplňovaného v priebehu kariéry.

Väč�ina �tudijných odborov na slovenských vysokých �kolách je päťročných, čo
odrádza mnoho mladých ľudí od pokračovania v �túdiu. Pre viaceré odbory by úplne
postačovali �tyri roky. Väč�iu váhu by malo získať bakalárske �túdium, na ktoré by mohli
záujemcovia nadviazať po niekoľkých rokoch praxe � s vyjasnenou predstavou o
�pecializácii, prípadne so �tipendiom od zamestnávateľa.

Postoj zamestnávateľov k investíciám do ľudských zdrojov sa mení len pomaly.
Najmä vo firmách slovenských vlastníkov sa na investície do odborného rastu zamestnancov
pozerá často ako na zle pou�ité peniaze. Obvykle sa to prejaví a� v dlhodobom horizonte ako
jeden zo skrytých faktorov zaostávania firmy za konkurenciou. Medzi domácimi firmami sa
v�ak u� nájdu také, ktoré zvy�ovaniu kvalifikácie venujú rovnakú pozornosť ako
medzinárodné korporácie.

Najčastej�ie problémy v zamestnávaní ľudí
(%)
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ODPORÚČANIA
1. Reformovať �kolský systém. Treba zredukovať rozsah vy�adovaných vedomostí

a rozvíjať schopnosť ich praktického vyu�itia (samostatné práce a ich prezentácia).

2. Namiesto dlhého jednorazového �túdia prejsť k pru�nej�ím krat�ím formám vy��ieho
odborného vzdelávania, doplňovaného v priebehu kariéry.

3. Skrátiť vysoko�kolské �túdium a uvoľnené kapacity (vzdelávacie i ubytovacie), vyu�iť na
zvý�enie dostupnosti vy��ieho vzdelávania (najmä bakalárskeho). Skrátením �túdia sa
zároveň zmiernia sociálne dopady nevyhnutného spoplatnenia vysoko�kolského �túdia.

4. Podporiť záujem o krat�ie bakalárske �túdium výraznej�ím spoplatnením �túdia vo
vy��ích ročníkoch.

5. Prispôsobovať ponuku �tudijných odborov (na stredných i vysokých �kolách) na základe
sledovania úspe�nosti uplatnenia absolventov jednotlivých odborov na trhu práce.

6. Zlep�iť mo�nosti medziodborového �túdia, kombinovateľnosť rôznych �tudijných
odborov podľa preferencií �tudentov a po�iadaviek ich potenciálnych zamestnávateľov.

7. Odstraňovať preká�ky, ktoré zamestnávateľov odrádzajú od investícií do vzdelávania
zamestnancov.

8. Podporovať pro-podnikateľské vzdelávanie a osvetu s cieľom zvý�enia prestí�e malého
podnikania � prebudiť vy��í záujem o samozamestnávanie.

SOCIÁLNA POLITIKA
Zosúladenie sociálneho a odvodového systému s trhom práce

Motiváciu legálne sa zamestnať na trhu práce výrazným spôsobom ovplyvňuje sociálny
systém. V prípade nízkokvalifikovanej pracovnej sily sa veľmi často stáva, �e oficiálne
zarobený príjem zo zamestnania je po zdanení a po odpočítaní cestovných výdavkov ni��í,
ako je nezdaňovaná sociálna dávka. Kľúčovým krokom je odstránenie tejto deformácie.

Na Slovensku bolo �ivotné minimum nastavené na začiatku veľmi �tedro, vzhľadom
na najni��ie pracovné príjmy privysoko. Časť zamestnancov �tát motivoval nepracovať.
Veľmi malý rozdiel medzi sociálnymi dávkami a minimálnou mzdou úradníci identifikovali
ako zdroj nezamestnanosti. Za rie�enie pova�ujú postupné zvy�ovanie minimálnej mzdy, hoci
tento krok mô�e skomplikovať legálne zamestnávanie v najni��ích príjmových skupinách.

Rozumnej�ou cestou je vytvoriť čo naj�ir�í a najslobodnej�í priestor na podnikanie. To
zabezpečí rýchlej�í rast priemerných miezd a vy��ími pracovnými zárobkami priláka do
zamestnania nezamestnaných ľudí.

Vysoké odvodové zaťa�enie predra�uje cenu práce a zni�uje dopyt. Formou
zamestnávania načierno to často vedie k obchádzaniu povinných platieb.

Bojovať proti zneu�ívaniu sociálneho systému mo�no najmä zvy�ovaním adresnosti
dávok. Tomu by mohlo pomôcť sprehľadnenie a zjednodu�enie sociálnych transferov. Ďal�ou
mo�nosťou je zavedenie tzv. osobných účtov, kde by bolo mo�né zistiť, aký celkový sociálny
príjem občan v skutočnosti dostáva.
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ODPORÚČANIA
1. Sprehľadniť a zjednodu�iť systém sociálnych transferov, zní�iť ich počet.

2. Zaviesť osobné účty, aby bolo mo�né u ka�dého jednotlivca zistiť, aký sociálny príjem zo
v�etkých dávok a podpôr v skutočnosti dostáva.

3. Zvy�ovať rozdiel medzi �ivotným minimom a čistými zárobkami u najni��ích
príjmových skupín.

4. Odhaľovať a postihovať kombinovanie sociálnych príjmov s nelegálnou prácou,
respektíve so zamestnávaním sa v zahraničí.

PRACOVNÉ PRÁVO
Základným kódexom pracovného práva na Slovensku je Zákonník práce (č. 311/2001 Z. z).
Pracovnoprávne vzťahy upravuje tie� Občiansky zákonník, zákony o �tátnej a verejnej slu�be a
ďal�ie osobitné predpisy.

Najväč�ie nedostatky má Zákonník práce, schválený v júli 2001, a to napriek tomu, �e
jeho príprava trvala dva roky a pred schválením ho odobrila tripartita. A� krátko pred
nadobudnutím účinnosti (1. apríla 2002) pri�la lavína kritiky zákona zo strany
zamestnávateľov. Spolu 19 pozmeňujúcich návrhov, prijatých na poslednú chvíľu, čiastočne
zmiernilo negatívny dopad nového Zákonníka práce. Napriek tomu má mnoho nedostatkov a je
nevyhnutné ho komplexne prepracovať. Zákon zvý�il byrokratické zaťa�enie podnikov.
Neprimerané obmedzenia vedú k obchádzaniu zákona, čo zni�uje vá�nosť pracovného práva
i celého právneho systému v �táte. Navy�e, odrádzajú zamestnávateľov od tvorby nových
pracovných miest.

Novelizáciu si vy�aduje aj zákon č. 357/2001 Z. z. o kolektívnom vyjednávaní. Ten
umo�ňuje ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR na odporúčanie komisie roz�íriť
záväznosť kolektívnej zmluvy vy��ieho stupňa aj na ďal�ích zamestnávateľov. Ak sa teda
odborový a zamestnávateľský zväz napríklad v elektrotechnickom priemysle dohodne,
povedzme, na 15-percentnom raste miezd, odborári majú mo�nosť dosiahnuť, aby sa takáto
povinnosť vzťahovala na v�etkých zamestnávateľov v odvetví. Takého roz�irovanie pôsobnosti
zmlúv na nezmluvné subjekty z úradnej moci je nebezpečenstvom pre jednotlivých
zamestnávateľov i pre samotnú hospodársku súťa�.

Vplyv Zákonníka práce na podnikateľské prostredie
Zákonník práce je dôkladný v určovaní formálnych nále�itostí pracovnoprávnych

vzťahov, čím sa sna�í nahradiť málo rozvinuté neformálne vzorce správania. Preregulovanosť
viacerých ustanovení Zákonníka kon�tatovala aj Medzinárodná organizácia práce. Takýto
prístup je podľa nej prítomný najmä v krajinách s nerozvinutou trhovou ekonomikou,
s nerozvinutými neformálnymi vzorcami správania, men�ou váhou kolektívnych zmlúv
a absenciou precedentného práva.

Príli�ná snaha o striktné a v�etko pokrývajúce vymedzenie pôsobnosti jednotlivých
častí zákona robí zo Zákonníka práce málo flexibilnú, rigidnú právnu normu. Skostnatenosť
zákona sa prejavuje predov�etkým v článkoch definujúcich práva a povinnosti účastníkov
pracovnoprávneho vzťahu, vznik a ukončenie pracovného pomeru, pracovný čas a odpočinok,
kolektívne vzťahy, ale i oblasť miezd. Nový Zákonník práce predimenzoval zákonnú reguláciu
a ponechal minimálny priestor na úpravu vzťahov samými stranami pracovnoprávneho vzťahu.
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Viaceré časti zákona sú upravené tak, �e pre zachovanie funkčnosti organizácie sa budú
pravdepodobne obchádzať (napríklad ustanovenia o pracovnom čase a nadčasoch).

Zákon má tendenciu stavať zamestnávateľa apriórne do pozície poru�ovateľa
pracovnoprávnych vzťahov. Predpojatosť voči zamestnávateľom je zreteľná najmä
z ustanovení týkajúcich sa sporov medzi zamestnávateľom a zamestnancom, kde dochádza
k aplikácii tzv. obráteného dôkazného bremena na zamestnávateľa (ob�alovaného), bez
povinnosti zamestnanca (�alobcu) predlo�iť fakty vedúce k podozreniu z diskriminácie.

Snaha o nadmernú ochranu zamestnanca mô�e mať opačný účinok. Nabáda na jej
zneu�ívanie a nepriaznivo pôsobí na tvorbu nových pracovných miest a prijímanie nových
zamestnancov. Pozícia odborových orgánov v pracovnoprávnych vzťahov je v SR zdôraznená
viac ako v krajinách, kde zastupujú podstatne väč�iu časť zamestnancov. Zákonník práce v�ak
obsahuje viacero ustanovení, ktoré umo�ňujú odborom zasahovať do chodu podniku spôsobom
neúmerne zvy�ujúcim náklady organizácie.

Nekvalitne prevzaté európske právo
Cieľom prijatia nového Zákonníka práce bolo prispôsobenie sa smerniciam EÚ.

Výsledok je v�ak uká�kovým príkladom toho, ako sa európska legislatíva nemá preberať.
Do slovenského právneho poriadku sa dostali aj ustanovenia, ktoré nie sú e�te záväzné ani
v členských krajinách EÚ. Pritom bol zjavne podcenený dopad prijímaných ustanovení na
ekonomické subjekty. Niektoré ustanovenia prevzaté z európskych smerníc do slovenského
Zákonníka práce sú vytrhnuté z kontextu, alebo sú neúplné a chýbajú dôle�ité časti pôvodného
textu, čím sa mení ich pôvodný zámer. Niektoré sú dokonca vo vzájomnom nesúlade. Uvedené
nedostatky nepridávajú na prehľadnosti zákona, naopak, robia ho menej zrozumiteľným,
ťa�kopádnym a v konečnom dôsledku ťa��ie aplikovateľným v praxi.

Podnikateľská aliancia Slovenska realizovala v marci 2002 porovnanie rie�enia
problematických ustanovení nového Zákonníka práce s príslu�nou legislatívou krajín OECD.
Poznatky z medzinárodného porovnania mo�no zhrnúť takto:

•  legislatívna úprava pracovnoprávnych vzťahov vo vyspelých krajinách je menej rigidná
ako na Slovensku, čoho výsledkom je pru�nej�í trh práce a zdrav�ie podnikateľské
prostredie

•  viacero oblastí pracovnoprávnych vzťahov, ktoré sú na Slovensku striktne nariadené zo
zákona, je v zahraničí rie�ených nepísanými normami správania a fungujúcimi
neformálnymi vzťahmi medzi zamestnávateľom a zamestnancom

•  ak je pozícia odborov v zahraničí silná, tak nie zo zákona, ale z vôle zamestnancov

•  aj vo vyspelých krajinách sú obmedzenia dĺ�ky pracovného času a nadčasov, sú v�ak
miernej�ie a najmä pru�nej�ie

•  krajiny s flexibilnej�ou úpravou pracovnoprávnych vzťahov majú zvyčajne ni��iu mieru
nezamestnanosti.

ODPORÚČANIA
1. Vypracovať analýzu dopadov nového Zákonníka práce na hospodárenie podnikov,

zamestnanosť, trh práce a celkovú konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky.

2. Bezodkladne prepracovať zákon na základe analýzy dopadov súčasnej právnej úpravy. Pri
jeho zostavovaní vyu�iť aj analýzu pracovného práva neeurópskych rozvinutých ekonomík,
voči ktorým EÚ stráca konkurencieschopnosť.
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3. Opraviť chyby, ktoré vznikli pri preberaní smerníc Európskej komisie.

4. Zvá�iť vypustenie ustanovení, ktoré e�te neuplatnili ani členské �táty EÚ (a mo�no sa
vzhľadom na rastúcu kritiku časom vypustia aj zo smerníc Európskej komisie).

5. Zmeniť filozofiu Zákonníka práce, ktorý chápe zamestnanca ako utláčaného robotníka a
zamestnávateľa ako bezcitného vykorisťovateľa. V moderných ekonomikách tento mýtus
nemá opodstatnenie. Pracovný vzťah by mal byť dobrovoľnou dohodou, výhodnou pre obe
strany.

6. Korigovať ustanovenia, ktoré si v praxi vynucujú ignorovanie či obchádzanie Zákonníka
práce (napríklad obmedzenie dĺ�ky pracovného času, obmedzenie zmlúv na dobu určitú).

7. Vypustiť zo zákona o kolektívnom vyjednávaní ustanovenia umo�ňujúce roz�írenie
záväznosti kolektívnej zmluvy vy��ieho stupňa aj na ďal�ích zamestnávateľov.
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3. PRÁVNY RÁMEC PODNIKANIA NA SLOVENSKU
�IVNOSTENSKÝ ZÁKON

K najčastej�ie novelizovaným právnym normám na Slovensku patrí �ivnostenský zákon
č. 455/1991 Zb. v znení neskor�ích predpisov. Základný právny predpis upravujúci
�ivnostenské podnikanie má za sebou u� 34 novelizácií. Jeho rozsah narástol o polovicu na
súčasných 14 832 slov (pribli�ne 43 strán).

Napriek častým zmenám zákona �ivnostenské úrady patria k najmenej problémovým
in�titúciám z hľadiska prístupu k podnikateľom. Be�ne vydávajú �ivnostenské oprávnenia
v krat�ích ako zákonom určených lehotách. Ich činnosťou sa pozitívne odli�uje od praxe
registrových súdov pri zapisovaní spoločností do obchodného registra.

Od 1. septembra 2001 nadobudla účinnosť rozsiahla novela �ivnostenského zákona.
Liberalizovala schvaľovací proces pri �iadostiach o �ivnostenské oprávnenie. Z pôvodného
počtu 164 reglementovaných �ivností (koncesovaných, viazaných a remeselných �ivností)
zostalo iba 98. Ostatné činnosti patria medzi voľné �ivnosti.

POZITÍVA:
1. Počet koncesovaných �ivností sa zní�il zo 47 na 15.
2. Lehota na vydanie koncesnej listiny sa skrátila zo 60 dní na polovicu.

3. Potláča sa zakladanie firiem s fiktívnymi sídlami. �iadateľ o �ivnosť preukazuje miesto
podnikania alebo sídlo listom vlastníctva alebo nájomnou zmluvou.

4. �ivnostník mô�e z vlastnej vôle preru�iť podnikanie na �iadosť �ivnostníka (na minimálne
�esť mesiacov).

NEGATÍVA:
1. Časté novelizácie, �ivnostenský zákon bol novelizovaný u� 34-krát.

2. Ohlásenie novej prevádzkarne �ivnostenskému úradu najneskôr v deň jej zriadenia.
V praxi to podnikatelia často nestíhajú.

3. Zbytočne duplicitné nahlasovanie úradom v mieste prevádzkarne i sídla.

ODPORÚČANIA:
1. Zru�iť povinnosť nahlasovať zriadenie prevádzkarne duplicitne dvom �ivnostenským

úradom.

2. Okam�ité nahlasovanie prevádzkarne ponechať v platnosti len pre úzky okruh
koncesovaných �ivností. Pre ostatné prípady stanoviť lehotu obvyklú na nahlasovanie
iných skutočností (napríklad osem dní).

3. Pokračovať v nastúpenom trende zni�ovania počtu koncesovaných, remeselných
a viazaných �ivností ich rozpustením medzi voľné �ivnosti.

OBCHODNÝ ZÁKONNÍK
Obchodný zákonník, ktorý bol v zbierke zákonov publikovaný ako zákon č. 513/1991 Zb., bol
novelizovaný dosiaľ 16-krát. Má spolu 82 924 slov (pribli�ne dvesto strán), teda takmer
o polovicu viac ako pôvodne.
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Najvýznamnej�ou a najobsiahlej�ou novelou je zákon č. 500/2001 Z.z. (má 300 bodov
zmien a doplnkov) s účinnosťou od 1. januára 2002. Jeden z najvydarenej�ích zákonov za
ostatné roky priblí�il základný kódex obchodného práva európskemu �tandardu. V súčasnosti
tak má Slovensko lep�ie upravené právo obchodných spoločností ako napríklad Česká
republika, ktorá novelizovala Obchodný zákonník u� v roku 2000. Výrazné rezervy zatiaľ
zostávajú v aplikácii zákona, keď sudcom neraz chýba odvaha uplatniť niektoré ustanovenia
zákona.

Slabým miestom zostávajú naďalej kapacitne poddimenzované registrové súdy,
z ktorých niektoré naďalej nedodr�ujú zákonné lehoty na zápis zmien do obchodného registra.
Navy�e dlhodobo nepodnikajú �iadne kroky proti tzv. mŕtvym obchodným spoločnostiam,
ktoré u� dávno existujú len papierovo a nevykonávajú �iadnu činnosť. Aktuálny stav zápisov
v obchodnom registri nezodpovedá reálnemu stavu.

Registrové súdy tie� nekonajú voči spoločnostiam s ručením obmedzeným, z ktorých
si mnohé doteraz nesplnili zákonnú povinnosť (účinnú od 1. augusta 1998) zvý�iť základné
imanie na minimálne 200-tis. Sk. Nevymazali z obchodného registra dokonca ani firmy, ktoré
vznikli e�te podľa Hospodárskeho zákonníka a od roku 1992 sa netransformovali v súlade
s Obchodným zákonníkom.

Súdy nekonajú ani voči akciovým spoločnostiam, ktoré majú doteraz v rozpore so
zákonom listinné akcie na doručiteľa. Problém vyplýva zo zákona, ktorý neumo�ňoval iný
postih ako hneď najprísnej�iu sankciu v podobe výmazu. Nere�pektovanie zákona samými
registrovými súdmi rozhodne nezvy�uje re�pekt verejnosti k zákonom. Nezákonný stav
pritom trvá u� tretí rok.

POZITÍVA:
1. Novela posilnila ochranu men�inových akcionárov.

2. Upravili sa povinnosti a zodpovednosť �tatutárnych orgánov a dozorných orgánov.
Prínosom je zvý�ená mo�nosť vymáhateľnosti nárokov voči �tatutárnym orgánom.

3. Komplexné prebratie smerníc EÚ o práve obchodných spoločností. V rámci prístupových
rokovaní s Európskou úniou sa uzavrela negociačná kapitola.

4. Zapracované princípy OECD o corporate governance.

5. Zavedenie právnej úpravy fúzií obchodných spoločností, ktorá do prijatia novely
v podstate neexistovala.

6. Viazanie účinnosti údajov zapisovaných do obchodného registra voči tretím osobám na
zverejnenie v Obchodnom vestníku.

7. Zavedenie obchodného registra v internete (od roku 2001).

NEGATÍVA:
1. Pomalosť zápisu nových spoločností a zmien údajov do obchodného registra.

2. Nefungujúca zbierka listín, ktorá je od 1. januára 2002 súčasťou obchodného registra.

3. Absencia lehoty, dokedy mo�no vyhlásiť spoločnosť za neplatnú.

4. Administratívne obmedzenie počtu jednoosobových spoločností s ručením obmedzeným
najviac na tri.

5. Pomalosť vedenia obchodných sporov a slabá vynútiteľnosť práva.
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6. Nefungujúce rozhodcovské konanie. Čiastočné zlep�enie mô�e priniesť nový zákon
č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, účinný od 1. júla 2002.

ODPORÚČANIA:
1. Zrýchliť registrový proces a vyňať ho spod formálnych pravidiel Občianskeho súdneho

poriadku.

2. Zaviesť časovú lehotu, dokedy mo�no podať na súd návrh vyhlásenie spoločnosti za
neplatnú.

3. Upustiť od limitovania počtu jednoosobových spoločností s ručením obmedzeným na tri.
Problém zodpovednosti osôb za svoje záväzky treba rie�iť iným spôsobom.

4. Rie�iť nezákonný stav, keď sú v obchodnom registri zapísané tisícky spoločnosti
nevykonávajúcich činnosť alebo roky nespĺňajúcich zákonné podmienky.

OBČIANSKY ZÁKONNÍK
(ÚPRAVA ZÁLO�NÉHO PRÁVA)

Občiansky zákonník ako celok mal po 22 novelizáciách (od roku 1964) v polovici roku 2002
celkom 39 810 slov (pribli�ne 117 strán), teda o vy�e polovicu viac ako pôvodný. Napriek
tomu stále nie je plne prispôsobený po�iadavkám trhového mechanizmu, a preto sa pripravuje
úplne nový zákonník. Jeho príprava si vy�iada niekoľko rokov.

Z pohľadu podnikania veľmi dôle�itú oblasť zálo�ného práva v�ak u� rie�i 23. novela
Občianskeho zákonníka. Od 1. januára 2003 uvedie do �ivota komplexnú reformu zálo�ného
práva. V súčasnosti sa v praxi dajú zalo�iť len nehnuteľné veci, čo brzdí poskytovanie úverov.
Nie v�etci podnikatelia vlastnia nehnuteľnosti, keď�e pre mnohých by znamenali zbytočne
umŕtvené prostriedky.

Novela Občianskeho zákonníka patrí k vydareným zákonom, čo mô�e súvisieť s tým,
�e na jej príprave spolupracovala aj Európska banka pre obnovu a rozvoj. Uplatnenie novej
právnej úpravy a jej úspe�nosť v praxi v�ak bude závisieť najmä od postoja bánk a od ich
väč�ej ochoty poskytovať v budúcnosti úvery malým a stredným podnikateľom. Pozitívny
účinok sa dostaví a� postupom času.

Novela Občianskeho zákonníka predpokladala aj prijatie nového zákona o dra�bách,
aby sa zabezpečila vymo�iteľnosť dlhu v prípade, ak zálo�ca nesplní svoj záväzok. Dosiaľ
platný a pre trhové podmienky absolútne nevyhovujúci zákon z roku 1950 o dra�bách mimo
výkonu rozhodnutia nahradí od 1. januára 2003 nový zákon o dobrovoľných dra�bách, ktorý
Národná rada SR schválila 10. júla 2002.

POZITÍVA:
1. Zálo�né právo sa bude dať zriadiť aj na hnuteľné veci a iný majetok. Zriadi sa centrálny

register zálo�ných práv, ktorý bude dostupný on-line z ka�dého z notárskeho úradu.

2. Zru�í sa prednostné postavenie daňového zálo�ného práva.

3. Zlep�í sa dostupnosť úverov pre malých a stredných podnikateľov.
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NEGATÍVA:
1. Reforma zálo�ného práva pri�la neskoro.

2. Takmer 40 rokov starý Občiansky zákonník napriek početným novelizáciám nevyhovuje
podmienkam trhového prostredia.

ODPORÚČANIA:
1. Garantovať bezpečnosť údajov počítačového systému registra zálo�ných práv. Podľa

odborníkov na počítačové technológie je to citlivá otázka, lebo v ňom bude takmer tristo
prístupových miest.

2. Stanoviť nízke notárske poplatky za registrovanie zálo�nej zmluvy v registri zálo�ných
práv.

3. Vypracovať nový Občiansky zákonník.

ZÁKON O ÚČTOVNÍCTVE
S účinnosťou od 1. januára 2003 nadobudne účinnosť nový zákon č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve. Má rozsah 10 391 slov (pribli�ne 24 strán) a nahradí v súčasnosti platný zákon
č. 563/1991 Zb. Nová úprava znamená priblí�enie účtovným smerniciam Európskej únie
a čiastočne aj medzinárodným účtovným �tandardom (IAS).

Účtovná závierka sa bude môcť upravovať a� do dňa jej schválenia valným
zhroma�dením. Doteraz to bolo mo�né len do 31. marca nasledujúceho roku, prípadne o tri
mesiace dlh�ie � ak mala účtovná jednotka predĺ�enú lehotu na podanie daňového priznania.
Výročná správa musí po novom obsahovať celú účtovnú závierku. Dosiaľ stačili vybrané
údaje zo súvahy a výsledovky zverejňované v Obchodnom vestníku.

Pozitívom je, �e právna norma umo�ňuje od roku 2004 určenie aj iného účtovného
obdobia, ako je kalendárny rok. Hospodársky rok lep�ie zodpovedá prirodzenému
ekonomickému cyklu účtovnej jednotky, čo vyu�ívajú mnohé medzinárodné korporácie.
Negatívom je vy�adovanie písomného povolenia daňového úradu.

Pokuty za poru�enie zákona o účtovníctve ukladajú naďalej daňové úrady. Horná
hranica sa v�ak posúva a� na tri percentá z celkovej sumy majetku (v súčasnosti len do
jedného milióna korún). V západných �tátoch obvykle takéto pokuty vyrubuje nezávislý
kontrolný orgán (napríklad účtovný dvor).

Nový zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov ustanovuje povinnosť
emitentom cenných papierov zostaviť okrem (nie namiesto) účtovnej závierky podľa
slovenských právnych predpisov aj účtovnú závierku podľa IAS. Zostavenie účtovnej
závierky podľa medzinárodných �tandardov nenahrádza povinnosť zostaviť účtovnú závierku
podľa slovenských právnych predpisov � táto musí byť zostavená v�dy. Toto ustanovenie
v�ak nadobudne účinnosť a� 1. januára 2004.

POZITÍVA:
1. Harmonizácia nového zákona o účtovníctve s účtovnými smernicami EÚ a čiastočne aj

s medzinárodnými účtovnými �tandardami.

2. Deklarovaná nadradenosť princípu true and fair view (pravdivý a verný obraz) nad
v�etkými ostatnými účtovnými zásadami.
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3. Mo�nosť určenia iného účtovného obdobia ako je kalendárny rok (hospodársky rok).

NEGATÍVA:
1. Medzinárodné účtovné �tandardy boli do zákona zapracované len čiastočne

a nesystémovo.

2. Voľba hospodárskeho roku len s písomným povolením daňového úradu alebo
Ministerstva financií SR.

3. Mo�nosť vyrubenia pokuty podľa zákona o účtovníctve a� do vý�ky troch percent
z celkovej sumy majetku účtovnej jednotky. Daňovým úradníkom sa dáva priveľký
priestor na rozhodovanie o vý�ke pokuty.

4. Neexistencia nestranného orgánu na ukladanie pokút za nedodr�iavanie zákona. Daňové
úrady nebudú kompetentné, aby boli odborníkmi v účtovníctve, a ani objektívne, lebo
sledujú preva�ne záujem o výber daní.

ODPORÚČANIA:
1. Neviazať mo�nosť určenia hospodárskeho roku ako účtovného obdobia na súhlas

daňového úradu � zmeniť to na oznamovaciu povinnosť.

2. Určiť overenie výročnej správy audítorom presne podľa smernice EÚ.

3. Obmedziť riziko svojvôle úradníkov pri udeľovaní pokút, vypracovať jasné pravidlá.

4. Do zákona o účtovníctve plne zapracovať medzinárodné účtovné �tandardy.

ZÁKON O KONKURZE A VYROVNANÍ
Konkurzné konanie je upravené zákonom č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní
v znení neskor�ích predpisov. Tento zákon sa počas jedenástich rokov existencie novelizoval
u� 15-krát. Jeho rozsah narástol u� na 19 145 slov (pribli�ne 45 strán), čo je vy�e dvojnásobok
oproti pôvodnému zneniu.

Medzníkom v konkurznom práve na Slovensku je 1. august 2000, keď nadobudla
účinnosť najrozsiahlej�ia a najvýznamnej�ia novela zákona o konkurze a vyrovnaní
(č. 238/2000 Z.z.) spolu s balíkom noviel súvisiacich zákonov. Predtým konkurzné konania
trvali príli� dlho a vymo�iteľnosť pohľadávok veriteľov bola zlomkovitá. Keď�e veritelia mali
v konkurze slabú pozíciu, pridlho otáľali s podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu. Väč�inu
návrhov na konkurz súd potom zamietol pre nedostatok majetku dl�níka. Do konca 90. rokov
sa dali konkurzy úspe�ne zavŕ�ené rozvrhom výťa�ku konkurznej podstaty spočítať na prstoch
dvoch rúk.

Novela účinná od 1. augusta 2000 odstránila väč�inu nedostatkov zákona. Hoci si
vy�aduje niektoré ďal�ie zmeny, hlavnou príčinou slabej efektívnosti bankrotov na Slovensku
je zlá situácia na súdoch.

POZITÍVA:
1. Novela zákona o konkurze priniesla vy��í vplyv veriteľov na konkurz, a to nielen pokiaľ

ide o určenie správcu konkurznej podstaty, ale aj pri schvaľovaní plánu speňa�ovania.

2. Zákon stanovil, �e dl�ník je v úpadku, ak má viac veriteľov a nie je schopný 30 dní po
lehote splatnosti plniť svoje záväzky. V minulosti takáto presná časová �pecifikácia
chýbala.
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3. Novela zákona o konkurze a vyrovnaní umo�nila aspoň po právnej stránke
re�trukturalizáciu obchodnej spoločnosti v konkurze. Počas neho mo�no podnik
prevádzkovať, re�trukturalizovať či predať po častiach.

4. Súbeh konkurzného a daňového konania bol vyrie�ený novelou zákona o správe daní
a poplatkov. Podľa nej koná za daňový subjekt v plnom rozsahu � teda aj v daňovom
konaní � správca konkurznej podstaty.

5. Zákon stanovil, �e konkurz má trvať najviac 18 mesiacov. Súd v�ak mô�e lehotu predĺ�iť
vzhľadom na okolnosti prípadu.

NEGATÍVA:
1. V praxi sa naďalej nevyu�íva vyrovnanie ako jedna z dvoch alternatív rie�enia problémov

dl�níka v úpadku, ktoré pozná zákon o konkurze a vyrovnaní.

2. Podnikateľský subjekt musí daňový úrad �iadať o súhlas s výmazom z obchodného
registra, aj keď nemá �iaden majetok a z tohto dôvodu bol voči nemu zamietnutý návrh na
vyhlásenie konkurzu.

3. Konkurzné konania trvajú naďalej príli� dlho, priemerne tri a� päť rokov. V polovici roku
2001 bolo na Slovensku pribli�ne 6 500 be�iacich konkurzov.

4. Zákon nestanovuje pre súd lehotu na vyhlásenie konkurzu. V praxi sa potom stáva, �e
kým do podniku v konkurze príde správca konkurznej podstaty, u� nemá čo z konkurznej
podstaty speňa�iť.

5. Nízka vymo�iteľnosť pohľadávok veriteľov voči dl�níkom v konkurze. Veritelia preto
často návrh na vyhlásenie konkurzu nepodajú a rie�ia pohľadávky inými, niekedy
nelegálnymi spôsobmi vymáhania.

6. Najlukratívnej�ie podniky v konkurze dostávali často tí istí správcovia konkurznej
podstaty, čo sčasti pretrváva doteraz.

7. Zákon stanovuje, �e navrhovatelia musia súčasne s podaním návrhu na vyhlásenie
konkurzu zaplatiť preddavok na úhradu odmeny predbe�ného správcu vo vý�ke
10 000 Sk. To je zbytočne vysoká suma.

ODPORÚČANIA:
1. Vypustiť zo zákona o správe daní a poplatkov zbytočnú povinnosť daňového subjektu

�iadať daňový úrad o súhlas s výmazom z obchodného registra, ak bol zamietnutý návrh
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

2. Zú�iť mo�nosti konkurzného sudcu ohľadom predĺ�enia zákonom stanovenej 18-mesačnej
lehoty trvania konkurzu.

3. Stanoviť pre súd lehotu na vyhlásenie konkurzu.
4. Zní�iť vý�ku preddavku na úhradu odmeny predbe�ného správcu.

5. Zaviesť kontrolu konkurzných sudcov pri vymenúvaní správcov konkurznej podstaty
v jednotlivých prípadoch. Dôsledne uplatňovať princíp rotácie podľa poradia osôb
v zozname správcov.
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OBČIANSKY SÚDNY PORIADOK
(CIVILNÝ PROCES)

Základným právnym predpisom upravujúcim súdne konanie je Občiansky súdny poriadok
č. 99/1963 Zb. v znení neskor�ích predpisov. K 1. augustu 2002 mal tento procesný kódex
celkom 33 novelizácií, nepriamo ho v�ak novelizovalo aj �esť nálezov Ústavného súdu SR.
Zákon má spolu 46 570 slov (pribli�ne 113 strán), čo je takmer dvojnásobok pôvodného
rozsahu.

Hlavným problémom Občianskeho súdneho poriadku je, �e má u� 40 rokov a �e nie je
stavaný na súčasné pomery. Novely mô�u len obrúsiť nevyhovujúce hrany zákona, prípadne
vypustiť či prepracovať niektoré jeho ustanovenia. Nedoká�u v�ak zmeniť filozofiu zákona.
Občiansky súdny poriadok je stále príli� formalistický, zväč�a neumo�ňuje rýchle a efektívne
vedenie súdneho konania a nezabraňuje hromadeniu káuz na súdoch. Preto je nutné tento
zákonník rekodifikovať.

Jedna z ostatných noviel zákona uľahčila doručovanie písomností zo súdu
podnikateľom. Doručovanie bolo často gordickým uzlom súdneho konania, pre ktorý nebolo
mo�né v konaní pokračovať. Podľa novej právnej úpravy ak nie je mo�né doručiť písomnosť
na adresu sídla alebo miesta podnikania a iná adresa nie je súdu známa, písomnosť sa
pova�uje za doručenú po troch dňoch od jej vrátenia ako nedoručenej zásielky súdu. Tento
in�titút odstraňuje �pekulatívne preká�ky v doručovaní súdnych písomností podnikateľom.
Negatívom je, �e sa vzťahuje len na podnikateľské subjekty, ktoré sú tak v porovnaní
s občanmi diskriminované.

Kontradiktórnosť konania
V slovenskom procesnom práve chýba kontradiktórnosť konania, či�e prenesenie

vykonávania dôkazov na súdiace sa strany. �alobcovia neraz aj bez dostatku dôkazov iniciujú
súdny proces ako prostriedok nátlaku na protistranu. Súd sa musí sna�iť vykonať dôkazy
navrhnuté stranami, hoci po čase zistí, �e vôbec neexistujú alebo sú nevykonateľné. Súdne
konanie sa zbytočne vlečie, hoci sudca dopredu tu�í, �e �alobu napokon pre nedostatok
dôkazov zamietne.

Na rie�enie preťa�enosti súdov treba presadiť princíp, podľa ktorého ťarcha
dôkazného bremena zaťa�uje �alobcu alebo toho, kto určitú skutočnosť tvrdí. Sudca by mal
byť iba nezávislým arbitrom, ktorý posúdi dôkazy predlo�ené stranami sporu. Ak by sa
naplno uplatnila zásada kontradiktórnosti konania, súd by �alobu zamietol hneď, lebo jedna
zo strán si nesplnila základnú povinnosť (povinnosť dokazovania) a neuniesla ťarchu
dôkazného bremena. 

In�titút konania proti nečinnosti orgánu verejnej správy
Novela Občianskeho súdneho poriadku s účinnosťou od 1. januára 2003 zavádza nový

in�titút konania proti nečinnosti orgánu verejnej správy. V súčasnosti sa mo�no účinne brániť
proti postupu orgánu verejnej správy len napadnutím právoplatného rozhodnutia. Kým nie je
rozhodnutie, nie je čo �alovať. Typickým príkladom je daňová kontrola, ktorá niekedy trvá
bezvýsledne niekoľko rokov. Od roka 2003 mo�no napadnúť nečinnosť správneho orgánu na
súde. Ak súd návrhu vyhovie, ulo�í orgánu verejnej správy vo veci rozhodnúť s tým, �e jej na
to dodatočne určí primeranú, najdlh�ie trojmesačnú lehotu. Proti rozhodnutiu súdu nebude
prípustný opravný prostriedok. Ak bude správny orgán napriek súdnemu verdiktu naďalej
nečinný, mô�e mu súd opakovane ulo�iť pokutu a� do vý�ky 100-tis. Sk. 
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Vy��í súdni úradníci
Podľa odhadov sudcovia strácajú priemerne dve tretiny času zbytočným

papierovaním, ktoré by mohol robiť aj niekto iný. Preto sa u� dlh�ie uva�ovalo o vy��ích
súdnych úradníkoch. Tí existovali aj za prvej Československej republiky a v súčasnosti ich
majú napríklad v susednej Českej republike. Preká�kou bola Ústava SR, ktorá súdnu moc
zverovala výlučne sudcom. Táto preká�ka bola odstránená novelou ústavy s účinnosťou od
1. júla 2001.

Nedávno bol prijatý zákon č. 425/2002 Z. z. o vy��ích súdnych úradníkoch, ktorý
nadobudol účinnosť 1. septembra 2002. Vy��í súdni úradníci by mali odbremeniť sudcov od
administratívnej agendy, a tým by mali prispieť k zrýchleniu súdneho konania.

POZITÍVA:
1. Od 1. januára 2003 budú môcť fyzické a právnické osoby napadnúť na súde aj nečinnosť

orgánu verejnej správy.

2. Odbremeňovať sudcov od zbytočnej administratívy mô�u od 1. septembra 2002 vy��í
súdni úradníci.

3. Uľahčilo sa doručovanie súdnych písomností podnikateľom.

NEGATÍVA:
1. Zrýchlený spôsob doručovania sa týka len podnikateľov, nie občanov.

2. Občiansky súdny poriadok je formalistický, zväč�a neumo�ňuje rýchle a efektívne
vedenie súdneho konania. Neeliminuje viaznutie káuz na súdoch.

3. Chýba zásada kontradiktórnosti konania, čo preťa�uje súdy.

ODPORÚČANIA:
1. Presadiť in�titút vy��ích súdnych úradníkov aj v praxi.

2. Spolu s novým Občianskym zákonníkom treba prijať nový, moderný Občiansky súdny
poriadok.

3. V civilnom procese by sa mala v plnom rozsahu uplatňovať zásada kontradiktórnosti
konania.
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4. SÚDNICTVO
K najmenej efektívnym in�titúciám na Slovensku patria súdy. Extrémna zdĺhavosť súdnych
konaní, časté nadradzovanie formálnej stránky v rozhodovaní nad vecnú podstatu, korupcia
a celková nepredvídateľnosť rozhodnutí sudcov robí zlé meno slovenskej justícii.
V prieskume a� sedem z desiatich podnikateľov a mana�érov označilo fungovanie súdov za
vá�nu alebo dokonca rozhodujúcu preká�ku podnikania na Slovensku. Rovnakú záva�nosť
priradili u� len problému nestability a nejednoznačnosti zákonov.

Príčina určite nie je v nedostatku sudcov � tých je pribli�ne 1 200. Dôvodom sú skôr
zlé procesné zákony, zahltenosť sudcov zbytočnou administratívou, v niektorých prípadoch aj
nízka morálna či odborná úroveň sudcov.

Slovenské súdnictvo v súčasnosti prechádza reformou, ktorej cieľom je posilniť
samosprávu súdnictva. Parlament prijal nový sudcovský kódex � zákon o sudcoch
a prísediacich, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2001. Reformu súdnictva spriechodnila aj
tzv. veľká novela ústavy, ktorá je účinná od 1. júla 2001.

PRAMEŇ: Ministerstvo spravodlivosti SR

V súčasnosti sudcovia strácajú 60 % a� 70 % pracovného času zbytočnou
administratívou. Odstrániť tento stav by mali pomôcť najmä vy��í súdni úradníci, ktorých
pôsobenie umo�ňuje zákon od 1. septembra 2002. Vy��í súdni úradníci odbremenia sudcu od
preva�ne administratívnej činnosti, aby sa mohol venovať rozhodovaniu sporov.

Sudca na okresnom súde má spravidla dva pojednávacie dni za tý�deň. Na odvolacom
(krajskom, najvy��om) súde pojednávajú be�ne len jeden deň v tý�dni, spravidla len
dopoludnia. Napriek tomu nezriedka chodia na pojednávanie nepripravení, čo vedie
k zbytočnému odročovaniu pojednávaní.

Efektívnosť práce sudcov nemo�no merať počtom vybavených prípadov, lebo sa lí�ia
zlo�itosťou i časom potrebným na vybavenie. V praxi existujú napríklad trestné kauzy, ktoré
majú spisový materiál v rozsahu mnohotisíc strán. Naopak, najjednoduch�ie spory mo�no
rozhodnúť na jednom pojednávaní.

Verejnosť vníma súdnictvo ako jednu z najskorumpovanej�ích oblastí �tátnej moci.
Paradoxné v�ak je, �e od roku 1990 nebol za branie úplatku odsúdený �iadny sudca. Od roku
2001 musia sudcovia podľa sudcovského kódexu ka�doročne podávať majetkové priznanie.
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K nemu musia navy�e pripojiť písomné vyhlásenie, �e osoby, ktoré so sudcom �ijú
v spoločnej domácnosti, nenadobudli majetok z ,,nepoctivých zdrojov�. Majetkové priznania
sudcov v�ak zostanú pred verejnosťou utajené. Bolo by ich treba zverejniť.

Najvy��í súd SR má od roku 2001 samostatnú rozpočtovú kapitolu, podobne ako
napríklad Ústavný súd SR alebo Generálna prokuratúra SR. Sudcovia presadzujú my�lienku
samostatnej rozpočtovej kapitoly pre celú sústavu súdov.

V súčasnosti je na Slovensku 8 krajských a 55 okresných súdov. Tento počet je
zbytočne vysoký. Organizácia súdnictva by nemala kopírovať verejnú správu. V súčasnosti
existujú súdy, kde sú len traja sudcovia, z ktorých jeden je predseda.

Sudcovia majú nárok na základnú výmeru dovolenky v dĺ�ke �iestich tý�dňov. Pri
odchode do dôchodku dostávajú jednorazové nezdanené odchodné a� do vý�ky 350-tisíc
korún. Sudca dostáva dôchodok ako radový občan a na prilep�enie má príplatok k dôchodku
vo vý�ke 3,75 % z dôchodku za ka�dý rok vo výkone funkcie sudcu. Poskytuje sa najviac za
40 rokov v talári. Dôchodok sudcu sa tak mô�e vy�plhať a� na 17-tisíc korún mesačne.

V súčasnosti sudca musí mať najmenej 30 rokov (do roku 2000 stačilo 26 rokov).
Takýto posun spomalí potrebné omladenie sudcovského stavu. V slovenskej justícii je veľa
sudcov, ktorí majú viac ako 65 rokov. Podľa analýzy Zdru�enia sudcov Slovenska, ktorú
robilo počas prípravy justičného kódexu, presiahlo túto vekovú hranicu v tom čase 115 a� 120
sudcov, čo je desatina sudcovského stavu. Na Najvy��om súde SR pôsobilo v roku 2001
celkom 81 sudcov. Star�ích ako 65 rokov bolo 17, či�e pätina.

Pozitívom tzv. veľkej novely ústavy je, �e zru�ila in�titút tzv. funkčne mladých
sudcov, ktorí boli volení najprv na skú�ku na �tyri roky a a� potom na do�ivotie. Zru�enie
tohto in�titútu �iadala aj Európska únia.

ODPORÚČANIA:
1. Presadiť čo najrýchlej�ie vyu�itie vy��ích súdnych úradníkov na odľahčenie sudcov

a skrátenie trvania súdnych konaní.

2. Zvý�iť počet pojednávacích dní sudcov v tý�dni.

3. Zverejniť majetkové priznania sudcov ako prevenciu proti korupcii.

4. Presadiť my�lienku samostatnej rozpočtovej kapitoly pre celé súdnictvo.

5. Zní�iť počet okresných a prípadne aj krajských súdov.

6. Sankcionovať sudcov za záva�né procesné chyby a za nečinnosť či zbytočné prieťahy
v konaní, aby nezávislosť chápali najmä ako zodpovednosť, nielen privilégium.

7. Pripraviť nový Občiansky súdny poriadok a Trestný poriadok � kódexy staré �tyri
desaťročia nezodpovedajú potrebám ani po početných novelizáciách.

8. Zaviesť do zákonov zásadu kontradiktórnosti konania v občianskom súdnom a trestno-
právnom konaní. Dôkazy by vykonávali účastníci konania, nie súd, čo by prinieslo
odľahčenie súdov a odstránenie prieťahov.
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5. DAŇOVÁ POLITIKA
Z dotazníkového prieskumu vyplýva, �e podnikatelia nepova�ujú redukciu sadzieb daní alebo
daňové úľavy za najdôle�itej�í spôsob podpory podnikania a zamestnanosti. Tvorbu
pracovných miest by podporovali skôr zjednodu�ením daňových zákonov. Privítali by menej
časté zmeny daňovej legislatívy. Frekventované novelizovanie týchto elementárnych
právnych noriem zvy�uje personálne náklady a vytvára priestor na potenciálne spory
s daňovými úradmi.

PRAMEŇ: prieskum TREND Analyses

Veľa času, hlavne u men�ích podnikateľov, a nemalé peniaze stojí neustále
prispôsobovanie sa ka�doročne sa meniacim daňovým predpisom. Základný zákon o správe
daní a poplatkov pozmenili zákonodarci za ostatných desať rokov 20-krát. Jeho rozsah sa
takmer zdvojnásobil. Pribli�ne rovnako zasahovali do zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorý
postupne natiahli na viac ako dvojnásobok.

Zákony o daniach z príjmov upravoval �tát 30-krát. V súčasnosti platný predpis je
�tyrikrát objemnej�í ako pred desiatimi rokmi. Často sa novelizujú aj zákony o spotrebných
daniach. Jediná norma, ktorej rozsah sa podarilo nepatrne skresať, bol zákon o cestnej dani.

Len veľmi malá časť zmien súvisela s harmonizáciou daňových zákonov s právom
EÚ. Často i�lo o zásahy v dôsledku zmeny priorít vlády, ktorá sa sna�ila zamedziť úniku daní
alebo tomu, aby podnikatelia zahŕňali súkromné výdavky do nákladov firiem (napríklad
zavedenie limitu na daňové uznávanie nákladov na pohonné hmoty či odpisov motorových
vozidiel).

Zosúlaďovanie slovenskej daňovej sústavy s EÚ je jedinou jasnou líniou daňovej
politiky na Slovensku. Zni�ujú sa sadzby daní z príjmov, vzápätí stúpa zaťa�enie napríklad
v nepriamych daniach. Napriek vysokému nominálnemu zaťa�eniu práce nedoká�u daňové
úrady získať dostatok peňazí na financovanie potrieb verejného sektora, keď�e privysokému
zdaneniu sa nemalá časť podnikov vyhne.

Opatrenia s najväč�ou podporou
(%)
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Príkladom koncepčného prístupu mô�e byť Estónsko, ktoré sa v roku 1992 nachádzalo
v úplnom hospodárskom rozvrate sprevádzanom vysokou infláciou a krízou bankového
sektora. V súčasnosti má táto pobaltská krajina vy��í rating, zanedbateľný verejný dlh a ni��iu
mieru nezamestnanosti ako Slovensko. Podnikatelia sa te�ia podstatne vy��ej stabilite
daňových zákonov a najmä ich zrozumiteľnosti.

Estónsky �tát nezdaňuje zisk, ktorý podnikatelia reinvestujú. Dane platia fyzické
osoby, a aj to podľa jednotnej sadzby na úrovni 26 %. Sociálne odvody v Estónsku, ktoré
predstavujú pre zamestnávateľov tvrd�í orie�ok ako priame dane, sa platia spravidla vo vý�ke
33 percent hrubej mzdy, pričom na Slovensku presahujú 50 percent.

Pridanú hodnotu zdaňujú v Estónsku jednotnou sadzbou 18 percent, päťpercentná alebo
nulová sadzba sa vzťahuje len na knihy a lieky. Estónsky zákon o dani z pridanej hodnoty
(DPH) je jednoduch�í a necháva menej priestoru na subjektívny výklad daňovníka alebo
daňového úradníka.

ODPORÚČANIA
1. Výrazne zní�iť počet prijímaných noviel daňových zákonov.

2. Zní�iť sadzbu dane z príjmov právnických osôb a harmonizovať daňovo uznateľné
polo�ky s praxou v Európskej únii.

3. Zvá�iť mo�nosť nezdaňovania reinvestovaného zisku, ktorý patrí k dominantným zdrojom
financovania podnikov na Slovensku. Odpadol by problém s uznávaním daňových
nákladov a výnosov a podstatne by sa zú�il priestor na spory, ktoré daňoví kontrolóri
vytvárajú často účelovo, čím zaťa�ujú firmy i súdy. Zru�enie dane z príjmov právnických
osôb by bolo potrebné obhájiť pri vyjednávaní o vstupe do EÚ.

4. Zmierniť progresivitu zdaňovania príjmov fyzických osôb, prípadne presadiť lineárnu
sadzbu dane napríklad na úrovni 20 % a� 25 %. Zvýhodnenie najslab�ích príjmových
skupín mo�no zachovať vy��ím nezdaniteľným minimom.

5. Obmedzenie mo�ností na sporný výklad by prinieslo zjednotenie sadzieb DPH na 18 %,
čo je priemer EÚ i súčasný vá�ený priemer na Slovensku. Zefektívnil by sa tým aj výber
dane. Zároveň by mal �tát sadzbu postupne zni�ovať na minimum, ktoré na úrovni 15 %
odporúča EÚ.

6. Slovensko by malo podporiť reformu platenia DPH, ktorú od konca 80. rokov zatiaľ
neúspe�ne presadzuje Európska komisia. Tá navrhuje, aby sa daň uhrádzala v krajine
pôvodu, teda nie tam, kde sa tovar spotrebúva. Odbremenilo by to podnikateľov, ale
vy�iadalo by si to aj harmonizáciu sadzieb, ktoré sa v súčasnosti pohybujú v �irokom
intervale od 15 % (Luxembursko) do 25 % (�kandinávia).

7. Slovensko by nemalo pristúpiť na zavedenie spotrebnej dane z energií. Tento zámer
presadzujú niektoré členské krajiny, ale EÚ sa na tom dosiaľ nedokázala dohodnúť. Kým
nedôjde k zavedeniu jednej sadzby dane z pridanej hodnoty, energie by sa na Slovensku
mali presunúť pod vy��iu sadzbu (ako �iada EÚ).
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6. VEREJNÉ FINANCIE

Slovensko v porovnaní s krajinami OECD:

•  má tretiu najvy��iu sadzbu povinných odvodov zamestnávateľa do verejných poistných
fondov

•  patrí medzi krajiny organizácie s najvy��ím daňovým a odvodovým zaťa�ením
zamestnancov

•  má najvy��í pomer nákladov verejnej správy k hrubému domácemu produktu (HDP)

•  má po Japonsku najvy��í fi�kálny deficit, ktorý sa od roku 1999 pohybuje nad �iestimi
percentami HDP

•  tvorí spolu s Mexikom, Poľskom a Tureckom skupinu členov organizácie s najni��ím
HDP na obyvateľa.

PRAMEŇ: OECD
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PRAMEŇ: OECD

Na Slovensku sa u� niekoľko rokov roz�iruje medzera medzi daňovým a výdavkovým
zaťa�ením. V druhej polovici 90. rokov ju zapĺňali najmä pô�ičky, čo viedlo k prudkému
nárastu úrokových sadzieb a tlaku na domácu menu.

Po výmene vlád koncom roku 1998 sa napätie vo verejných financiách zmiernilo
lep�ím renomé novej garnitúry v zahraničí, ale najmä rozsiahlymi príjmami z privatizácie,
ktoré v�ak odďaľujú okamih, keď exekutíva bude musieť pristúpiť k vyvá�eniu verejných
príjmov a výdavkov.

Nová vláda by mala presadiť zosúladenie opakovateľných (daňových) príjmov
a verejných výdavkov tak, aby v čo najkrat�om čase prestala generovať nebezpečné deficity
a zvy�ovať verejné zadl�enie.

Hoci vláda Mikulá�a Dzurindu tento zámer v roku 1998 deklarovala, nedokázala ho
splniť. Niekoľkokrát revidovala strednodobý finančný plán, v ktorom odsúvala termín,
odkedy mal fi�kálny deficit aspoň zostúpiť pod tri percentá HDP (po�iadavka vychádzajúca
z tzv. Maastrichtských kritérií). Toto odďaľovanie pritom nesprevádzali kľúčové reformy,
ktorých náklady by ospravedlnili permanentné nespĺňanie zámerov.
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Na základe programu, ktorý by zabezpečil trvácnu stabilitu verejných financií
(zo�tíhlenie �tátu, zásadná redukcia verejných výdavkov), by mohla vláda zostavená po
voľbách v roku 2002 získať podporu medzinárodných agentúr. Tie by Slovensku mohli za
priaznivej�ích podmienok po�ičať dlhodobé fondy na preklenutie krátkodobého výpadku
v príjmoch v dôsledku systematickej redukcie daní a odvodov zameranej na zní�enie konečnej
ceny práce a zvý�enie zamestnanosti. Na tento účel by boli, samozrejme, vhodnej�ie výnosy
z predaja �tátnych aktív.

Medzinárodné porovnania ukazujú, �e ekonomiky s vysokým verejným bremenom,
ktoré nakoniec v�dy dopadne na fyzické osoby, rastú pomal�ie. Vykazujú tie� v priemere
vy��iu nezamestnanosť a podstatne vy��í podiel dlhodobo nezamestnaných na celkovom
počte ľudí bez práce.

Porovnanie kľúčových ekonomických parametrov
vybraných krajín OECD s celkovým daňovým zaťa�ením

�táty zoradené podľa daňového zaťa�enia v roku 1999

Podiel nekonsolidovaných

daňových príjmov na HDP
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1991 � 1997
1999

1991 � 2001

(% s.c.)
(%, 2000) (%, 2000)

Fínsko 38,5 42,6 46,0 46,2 2,9 9,8 29,0

Francúzsko 43,2 43,5 43,9 45,8 1,9 9,9 42,5

Taliansko 33,6 37,1 42,1 43,3 1,6 10,7 60,8

Priemer EÚ 38,6 40,4 40,9 41,4 n 8,4 46,7

Nemecko 37,8 37,7 37,8 37,7 1,5 8,1 51,5

Priemer OECD 33,8 35,5 36,1 37,7 2,8 6,2 32,5

Nový Zéland 32,4 36,3 36,5 35,6 3,1 6,0 19,2

Slovensko - - - 35,3 4,7 18,8 54,6

�panielsko 26,5 33,0 34,2 35,1 2,6 14,1 47,6

Turecko 17,1 18,6 23,5 31,3 2,7 6,6 20,3

Austrália 28,2 29,7 28,6 30,6 3,8 6,2 27,9

USA 27,1 27,6 28,5 28,9 3,4 4,0 6,0

PRAMEŇ: www.oecd.org

Zosúlaďovanie príjmov a výdavkov, ktoré je prvoradou podmienkou prevencie
fi�kálnej krízy, by preto nemala vláda realizovať zvy�ovaním daní, hoci táto cesta bude pre
mnoho politikov prijateľnej�ia. V tomto prípade by bola stabilita verejných financií zaplatená
naďalej vysokou nezamestnanosťou a hlavne poklesom alebo spomalením rastu �ivotnej
úrovne.

Politická elita prichádzajúca po voľbách v roku 2002 sa nevyhne �krtaniu na strane
výdavkov. U�etriť zdroje by mohla napríklad zlúčením verejných poistných fondov,
zabezpečujúcich sociálnu solidaritu, do jednej in�titúcie. Tá by mohla realizovať výber
a pou�itie fondov základného sociálneho a zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia
a sociálnej pomoci, ako aj poistenia v nezamestnanosti.
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Zlúčením by sa zredukovali duplicitné náklady na správu (mzdy, investičné výdavky)
a zároveň by sa spojili informačné systémy, čo by umo�nilo posilniť adresnosť jednotlivých
dávok. Výmenou informácií medzi daňovými úradmi a spojenou sociálnou poisťovňou by sa
mohlo prejsť napríklad na negatívnu dôchodkovú daň, ktorá mô�e nahradiť spleť sociálnych
dávok a transferov domácnostiam.

Miernej�ie v�eobecné zdaňovanie, ni��ie nároky na verejné výdavky, dlhodobá
garancia vyrovnanosti verejných rozpočtov a snaha o vy��iu efektívnosť spotrebúvaných
verejných zdrojov mô�u viesť k stimulácií domácich investícií, vy��iemu prílevu kapitálu zo
zahraničia a tým k rastu �ivotnej úrovne.

Diskusia o reforme výdavkov je nutná nielen na úrovni ústrednej vlády a poistných
fondov ale i miestnych rozpočtov, ktoré zdedili starostlivosť o nemocnice a �koly. Časť
napätia presunula centrálna vláda na ni��iu úroveň. Vo verejných financiách v�ak tento
problém ostal, preto prípadné zvy�ovanie daní mo�no očakávať nielen pri dani z pridanej
hodnoty, ale aj napríklad pri zdaňovaní nehnuteľností, ktoré pravdepodobne postihne
podnikateľskú sféru.

ODPORÚČANIA

1. Zosúladiť opakovateľné (daňové) príjmy a celkové verejné výdavky tak, aby v čo
najkrat�om čase vláda prestala generovať nebezpečné deficity a zvy�ovať verejné
zadl�enie.

2. Urobiť zásadné politické rozhodnutie o principiálnom zo�tíhlení �tátu namiesto plo�ného
�krtenia výdavkov.

3. Vypustiť z legislatívy ustanovenia o automatickej valorizácii dôchodkov tak, aby mohla
vláda o tomto opatrení rozhodovať podľa kapacít verejných rozpočtov a aby sa nevytváral
v parlamente priestor na licitovanie o zvy�ovaní týchto dávok.

4. Sprehľadniť systém sociálnych transferov vytvorením jednej sociálnej in�titúcie,
zastre�ujúcej základné dôchodkové a základné zdravotné poistenie, ako aj systém
sociálnej pomoci a sociálneho zabezpečenia.

5. Sprehľadniť systém sociálnej solidarity zavedením osobných účtov, na ktorých by mohol
�tát kontrolovať náklady občanov poberajúcich sociálne benefity.

6. Zru�iť povinné nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Prípadné dobrovoľné
poistenie mô�e naďalej zni�ovať daňový základ.

7. Výrazne zredukovať dotácie do pôdohospodárstva a na dopravu. Sociálnu politiku nerie�iť
deformovaním cien ale prehľadným systémom sociálnej pomoci.

8. Zru�iť �tátny fond rozvoja bývania a zastaviť poskytovanie zvýhodnených úverov
a nenávratných príspevkov na výstavbu bytov.

9. Zní�iť bonifikáciu úrokov z hypotekárnych úverov. Úrokové náklady občanov na
hypoúvery zní�iť úspornej�ím hospodárením verejného sektora. Národnej banke
Slovenska to umo�ní skresať kľúčové úrokové miery na úroveň eurozóny a vytvoriť tak
predpoklady na pokles úročenia komerčných pô�ičiek.
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10. �tátnu prémiu na stavebné sporenie výrazne zní�iť, prípadne nahradiť daňovým
zvýhodnením. Pri súčasnej úrovni úrokových mier je úroveň �tátnej podpory výrazne
predimenzovaná.

11. Zvý�iť podiel priamych úhrad v zdravotníctve. Revidovať rozsah liekov hradených zo
základného zdravotného poistenia. Aspoň symbolické priame platby zaviesť na v�etky
lieky, aby sa eliminovalo ich plytvanie.

12. Spoplatniť �túdium na vysokých �kolách.
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7. SOCIÁLNA SOLIDARITA
Neudr�ateľný stav verejných financií na Slovensku si vy�aduje principiálny pohľad na
poslanie systému sociálnej solidarity. Súčasný systém je predimenzovaný, neprehľadný
a neefektívny. Preto je nevyhnutná diskusia a následne aj rozhodnutie o efektívnej�om rie�ení.

Sociálna solidarita si nevy�aduje �tátne �koly ani �tátne nemocnice, �tátne
financovanie �kolstva ani �tátne zdravotné poistenie. Solidaritu bohat�ej časti populácie s
chudobnej�ími občanmi mo�no lep�ie dosahovať cez jednotný systém dávok viazaných na zlé
majetkové pomery prípadne na konkrétny účel (vzdelávanie, zdravotný servis, základný balík
tovarov ako potraviny, o�atenie či bývanie). Principiálne by tento systém mal byť postavený
tak, aby motivoval ľudí vyu�ívať sociálne slu�by čo najmenej a neroz�iroval mno�inu
závislých.

In�titucionálne by ho mohla zabezpečovať jedna verejná in�titúcia (napríklad Sociálna
poisťovňa), ktorá by zastre�ovala základné dôchodkové a sociálne zabezpečenie či sociálnu
pomoc. Nemocenské i úrazové poistenie a poistenie v nezamestnanosti by bolo mo�né pokryť
povinným komerčným systémom, prípadne ich mo�no úplne zru�iť.

Zlúčením viacerých systémov sociálnych transferov, ktoré v súčasnosti na Slovensku
fungujú, by mohla vzniknúť jednotná databáza sociálne odkázaných ľudí, čo by zefektívnilo
kontrolu a podporilo adresnosť dávok. Nevyhnutným krokom bude zní�enie počtu dávok a
sprísnenie ich poskytovania. Systém sociálnej solidarity by sa mal zamerať na čo naju��iu
skupinu občanov, ktorí nie sú schopní zabezpečiť si ani minimálny �tandard.

�kolstvo
V prípade �iakov, ktorých rodičia nemajú istý príjem alebo majetok, mô�e platiť �tát

určitý dohodnutý (minimálny) �tandard vzdelávania napríklad prostredníctvom certifikátov.
Tento �tandard pritom mô�e vzniknúť iba na trhu, kde sa stretáva neregulovaná ponuka
s neregulovaným dopytom, čím určujú reálne ceny a paletu vzdelávacích slu�ieb.

Ak mladí ľudia z chudobných rodín nemajú schopnosti na absolvovanie strednej
či vysokej �koly, bolo by nerozumné míňať peniaze daňovníkov na ich ďal�ie vzdelávanie.
Nemalo by to pozitívny efekt ani pre �tudentov ani ekonomiku. Ak sú schopní, a jedinou
preká�kou je nedostatok vlastných peňazí na �túdium, mô�e im �tát po�ičať a splácanie
rozlo�iť na veľmi dlhé obdobie. Cieľom vzdelávania je posilniť schopnosti ľudí, čo by malo
viesť k ich vy��ím príjmom. Niet dôvodu, aby dostali vzdelanie zadarmo.

Na rozdiel od permanentného financovania �kôl, by pô�ičkové zdroje zaťa�ili verejné
výdavky len na začiatku. Postupom času by sa začali obnovovať splátkami, čím by čoraz
menej zaťa�ovali verejné financie. Takto mo�no odbremeniť verejné financie a zvý�iť
efektívnosť sociálnej solidarity. Väč�inu vzdelávacích výkonov by si občania hradili sami. Ak
by sa týmto modelom podarilo zní�iť verejné výdavky na �kolstvo o polovicu, znamenalo by
to pokles verejného bremena o dve percentá hrubého domáceho produktu.

Zdravotníctvo
E�te väč�í efekt by mala principiálne rovnaká reforma zdravotníctva. Cieľom sociálnej

solidarity v zdravotníctve by malo byť poskytnutie istého minimálneho (pre súkromný sektor
únosného) zdravotného �tandardu pre starých a chudobných ľudí. Nie pre v�etkých občanov.
Tento cieľ by sa darilo efektívnej�ie napĺňať, keby výsledná cena na trhu zdravotných
výkonov bola výsledkom vyjednávania medzi občanmi, súkromnými zdravotnými
poisťovňami (nezaťa�enými prerozdeľovaním) a súkromnými zdravotníckymi zariadeniami.
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8. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Súčasný stav a problémy:

•  Uzákonením pravidiel verejného obstarávania splnilo Slovensko po�iadavky EÚ, vo
vytvorení samostatného Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v�ak u� i�lo za ich
hranice. Vznikol ďal�í úrad, hoci agendu mohol viesť napríklad Protimonopolný úrad SR.

•  Ako jedinú výhodu zmien v systéme vnímajú podnikatelia mo�nosť registrovať sa na
ÚVO, čo im uľahčuje vstup do súťa�í (nemusia opakovane preukazovať to isté pri
jednotlivých tendroch).

•  Snaha maximálne stransparentniť verejné obstarávanie viedla k opačnému extrému.
Postavila odborné výberové komisie do polohy �tatistov bez väč�ích právomocí
posudzovať jednotlivé ponuky, prípadne vybavovať často bezpredmetné námietky.

•  Neúspe�né subjekty príli� často namietajú proti rozhodnutiam odborných komisií,
nezriedka s cieľom zdr�ať proces výberu a po�kodiť jeho víťaza.

Verejné obstarávanie, pri ktorom dochádza k stretu verejného a súkromného sektora,
patrí k oblastiam najviac postihnutým korupciou. Na rie�enie tohto problému existujú dve
mo�nosti. Prvou je veľmi presné vymedzenie pravidiel verejného obstarávania � legislatívna
úprava v takomto prípade musí byť veľmi podrobná a rozsiahla. Druhou mo�nosťou,
uplatňovanou napríklad vo Veľkej Británii, je spoliehanie sa na dlhodobú tradíciu verejnej
slu�by, na podrobne prepracovaný systém hodnotenia ponúk.

Slovensko sa vzhľadom na nedostatočné skúsenosti s verejným obstarávaním rozhodlo
pre legislatívne ukotvenie tohto procesu. Na základe zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom
obstarávaní bol zriadený ÚVO ako ústredný orgán �tátnej správy. Jeho úlohou je kontrolovať
a usmerňovať proces verejného obstarávania.

Podnikatelia privítali mo�nosť registrácie na ÚVO, čo eliminuje opakované
vy�adovanie rovnakých potvrdení v jednotlivých súťa�iach. Pova�ujú to v�ak za jediné
zlep�enie v tejto oblasti. Upozorňujú, �e v záujme vy��ej transparentnosti do�lo k takému
sprísneniu pravidiel, ktoré zväzuje obstarávateľom ruky a neraz znemo�ňuje skončiť tender
v prijateľnom čase.

Problémom slovenskej legislatívy je, �e nepozná diferencovaný prístup. Vo vyspelých
krajinách je be�né, �e v zákone a podzákonných normách sa dôsledne rozli�ujú rôzne skupiny
tovarov a slu�ieb v závislosti od ich obstarávacej ceny a charakteru. Pri ich nákupoch sa
uplatňujú odli�né postupy obstarávania.

Na Slovensku musia rôzne úrovne �tátnej správy a samosprávy pri svojich nákupoch
postupovať podľa rovnakých pravidiel. To je často obmedzením pru�nosti ich rozhodovania �
platí to najmä na ni��ej úrovni verejnej správy. Na hodnotenie sa mô�u pou�iť len vopred
zverejnené kritériá, na iné sa v rozhodovaní nesmie brať ohľad. Odborná výberová komisia sa
tak dostáva do pozície �tatistu, ktorý nemô�e reálne hľadať najlep�ie rie�enie. Zákon svojím
duchom u� predpokladá zaujatosť obstarávateľa. Výsledkom je sústredenie sa na formálnu,
nie vecnú stránku tendrov. Veľmi často sú dôvodom na vylúčenie uchádzača zo súťa�e
formálne nedostatky, ktoré nútia komisiu vylúčiť ho bez ohľadu na výhodnosť predlo�enej
ponuky. Podľa niektorých podnikateľov sa verejné obstarávanie v SR zvrhlo na hru o tom, kto
zabudne predlo�iť jeden z vy�adovaných dokumentov.

44



Súčasný zákon uprednostňuje sťa�ovateľa. Aj férový tender mo�no úspe�ne napadnúť,
pričom ÚVO sa musí námietkami zaoberať bez ohľadu na ich opodstatnenosť. To spôsobuje
neúmerné predl�ovanie výberových konaní, čo �kodí obstarávateľom i uchádzačom.

Do legislatívneho procesu bol predlo�ený návrh novely zákona o verejnom
obstarávaní, ktorý má odstrániť zo zákona ustanovenia diskriminujúce zahraničných
uchádzačov. Rovnako by mal zaviesť väč�iu transparentnosť. Predpokladá sa skrátenie lehôt
na predkladanie ponúk, čo by malo obstarávateľov motivovať k častej�iemu vyu�ívaniu práve
tejto formy nákupov. Zjednodu�iť by sa malo opakované obstarávanie, ktoré je v súčasnosti
administratívne náročné a predra�uje celý proces obstarávania. Presnej�ie sa touto novelou
majú upraviť aj nále�itosti zmlúv medzi obstarávateľom a dodávateľom.

ODPORÚČANIA
1. Spriechodniť odvolacie konanie a zamedziť ob�trukciám vo verejnom obstarávaní

spoplatnením námietok a zavedením pokút za neoprávnené reklamácie.

2. Posilniť právomoci výberových komisií, aby mohli prerokovať a vybaviť menej záva�né
námietky.

3. Umo�niť uchádzačom dodatočne doplniť vy�adované doklady a potvrdenia
neovplyvňujúce výhodnosť predlo�ených ponúk. Formálne nedostatky by nemali byť
dôvodom na vylúčenie zo súťa�e.

4. Zaviesť účinný systém kontroly rozhodnutí obstarávateľa, a to aj pri zákazkách ni��ích
ako limitná suma na verejné obstarávanie. Týka sa to najmä opakovaných
a viacnásobných dodávok tovarov pri pou�ití rokovacieho konania bez zverejnenia.

5. Zamedziť zvy�ovaniu ceny zo strany víťazných subjektov po skončení výberového
konania.
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9. SÚŤA�NÁ POLITIKA
Súčasný stav a problémy:

•  Slovenská legislatíva je v súlade s právom EÚ.

•  V rámci súťa�nej politiky �tát zakazuje určité obchodné dohody, povoľuje maximálne
trhové podiely výrobcov, čím ovplyvňuje ceny, prípadne ceny usmerňuje uznávaním
�oprávnených� nákladov a �primeraného� zisku.

•  Okrem Protimonopolného úradu SR (PMÚ), ktorý súťa�nú politiku vykonáva v SR vo
v�eobecnej rovine, regulujú súťa� (hlavne v cenovej oblasti) v osobitných odvetviach
Telekomunikačný úrad, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a Po�tový úrad.

•  Na základe skúseností z vyspelých krajín hrozí, �e cenové usmernenia (t.j. regulácia cien)
napríklad v telekomunikáciách a sieťových odvetviach nebudú dočasné s cieľom
preklenúť prechod od pôvodne monopolne usporiadaných odvetví k súťa�i, ale budú
trvalou súčasťou hospodárskej politiky.

•  Nízka úroveň analytických podkladov PMÚ vedie k predl�ovaniu reakčnej doby od
podania k vykonateľnému rozhodnutiu.

V SR upravuje hospodársku súťa� zákon číslo 188/1994 Z.z. o ochrane hospodárskej
súťa�e. Viaceré novely ho zosúladili s právom EÚ. Posilnili nezávislosť PMÚ, keď jeho
predsedu menuje a odvoláva prezident na návrh vlády. Nezávislosť podporilo aj vytvorenie
rady úradu ako kolektívneho druhostupňového orgánu. Roz�írili sa kompetencie PMÚ vo
vzťahu k �tátu a samosprávam.

Zru�ilo sa vyňatie dohôd podnikateľov v poľnohospodárskej výrobe pre určité
komodity pri ekonomicky oprávnených cenách spod kontroly zákona. Ďalej sa určila hranica
(pravidlo de minimis), pod ktorú sa koncentrácia nepova�uje za obmedzenie hospodárskej
súťa�e.

Pribudol negatívny atest � stanovisko úradu, �e dohoda alebo konanie podnikateľa
neobmedzuje súťa�. Rovnako bola zavedená individuálna výnimka (vzťahujúca sa hlavne na
privatizované �tátne monopoly) zo v�eobecného zákazu dohôd obmedzujúcich súťa�.

Zvý�ením limitu obratu, ktorý podlieha schvaľovaciemu konaniu pri koncentráciách,
sa odbremenili podnikatelia i PMÚ. Spresnili sa rôzne definície � napríklad definícia
subjektov podliehajúcich zákonu, ktorá okrem podnikateľov zahŕňa aj obce a ich zdru�enia.
Ďalej sa spresnili pojmy ako zneu�ívanie dominantného postavenia alebo hlavné dohody
obmedzujúce súťa�. V zákone sa upravilo aj obmedzovanie súťa�e odmietnutím prístupu
k unikátnemu zariadeniu (napríklad miestne vedenia Slovenských telekomunikácií či
elektrická prenosová sústava).

Nedostatok odborníkov na hospodársku súťa� zapríčinený častým striedaním
riadiaceho aparátu PMÚ rezultuje do nízkej úrovne analytických podkladov. Tam treba
hľadať príčinu často úspe�ných odvolacích konaní zo strany dotknutých podnikov
a následného �etrenia príslu�ného prípadu pred súdom. Pri súčasnom stave súdnictva sa
výrazne predl�uje reakčná doba od podania k vykonateľnému rozhodnutiu úradu, čo zni�uje
pru�nosť jeho zásahov v prípadoch obmedzovania súťa�e tak, ako ich definuje zákon.

V�eobecne roz�íreným problémom je príli�ný dôraz na formálne úpravy pravidiel
v zákonoch a podzákonných normách. V mnohých prípadoch by bolo efektívnej�ie
presadzovať postoje PMÚ prostredníctvom verejnej mienky. Presun z prísne legislatívne
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vymedzeného rámca smerom k advokácií zo strany orgánov na ochranu hospodárskej súťa�e
by prispel k sprehľadneniu regulácie podnikania. Verejne prezentovaný postoj PMÚ by
stanovil transparentné a kontrolovateľné obmedzenia pre regulačné zásahy �tátu do
podnikateľského prostredia.

Slovensko sa pri harmonizácii s právom EÚ prispôsobuje, prijíma európsky model, ale
aj v únii sa diskutuje o tom, ako súťa�nú politiku zlep�iť, pričom SR by sa do tejto diskusie
mala určite zapojiť. Dosiaľ nie je napríklad jasné kritérium, na základe ktorého sa pova�uje
konkrétna forma regulácie za správnu. Zakázané správanie sa v zákonoch upravujúcich súťa�
definuje na základe politickej dohody.

Podľa jedného prístupu by ka�dá forma regulácie, teda i súťa�e, mala byť podrobená
ekonomickej analýze (cost-benefit analysis), v ktorej by sa porovnával jej prínos s nákladmi,
negatívnymi dopadmi. Analýzu by mal vykonávať ka�dý navrhovateľ novej regulácie, pričom
oponentúru by mohol vypracúvať napríklad PMÚ, ktorého stanovisko by malo byť pre
zákonodarcu záväzné. Podľa druhého prístupu je súťa�ná politika zbytočná. Stačí dôsledne
ochraňovať vlastnícke práva, ktoré musia byť nerozporne upravené v ústave a nadväzujúcich
zákonoch. Ak práva poru�í súkromný subjekt, koná �tát (polícia, súdy, prokuratúra). Ak ich
poru�í �tát, koná Ústavný súd SR, ktorý funguje ako filter správnej a nesprávnej regulácie.

Skutočnosť, �e v odvetví pôsobí v konkrétnom čase jeden výrobca, len niekoľko
výrobcov alebo veľmi veľa výrobcov, nie je podstatná. Hlavným objektom ochrany je ka�dý
výrobca, pracovník, spotrebiteľ, veriteľ či dl�ník � ich obmedzovanie pri vstupe na relevantný
trh. Podľa tohto prístupu by Ústavný súd mal odmietnuť napríklad administratívny monopol,
ktorý predstavuje exkluzívne právo udelené výrobcovi zo strany �tátu vylučovať z produkcie
ostatných konkurentov (po�tový monopol, hlasový monopol v telekomunikáciách).

Vo svete sa uplatňuje väč�inou zmie�aný prístup. �tát v osobitnom zákone definuje
nepovolené obchodné dohody (kartely) alebo najvy��ie akceptované trhové podiely. Hlavným
objektom ochrany súťa�e sú spotrebitelia2, teda záujmy jednej strany trhovej výmeny.

Primárnym kritériom toho, čo je poru�ením súťa�e, nie je bránenie výrobcom pri
vstupe do odvetvia ale parlamentná dohoda, aké obchodné kontrakty alebo trhové podiely u�
nebude verejnosť akceptovať. Implicitne z toho vyplýva, �e verejnosť by mala mať právo na
slu�by súkromných spoločností (internet, telefón, káblová televízia) za určitú maximálnu
cenu, ktorú �tát respektíve regulačný úrad určí uznaním ,,oprávnených� nákladov a
�primeraného� zisku alebo ovplyvní nepovolením výroby pri prekročení istého podielu na
trhu.

ODPORÚČANIA
1. Pri zavádzaní ka�dej novej (obzvlá�ť neekonomickej regulácie) robiť analýzu jej

ekonomických dopadov. Dôkazné bremeno by malo byť prenesené na predkladateľa
návrhu.

2. Posilniť komunikáciu regulačných orgánov s verejnosťou. Mali by zohrať aktívnej�iu
úlohu v procese informovania verejnosti o rôznych formách obmedzovania hospodárskej
súťa�e a ich dôsledkoch.

                                                
2 V americkom modeli sa antitrustové právo zameriava najmä na po�kodzovanie záujmov spotrebiteľa, kým
bránenie výrobcom pri vstupe do odvetvia napádajú konkurenti súdnou cestou. V�eobecne ladenú legislatívu
pritom konkretizujú precedensy, ktoré vznikajú na základe súdnych sporov medzi �tátom a ním obmedzovaným
výrobcom. Európsky model sa zameriava na spotrebiteľa ale prihliada aj na po�kodzovanie konkurentov, pričom
záväzný výklad legislatívnych pravidiel vykonávajú najmä �peciálne úrady na ochranu hospodárskej súťa�e (na
Slovensku je to Protimonopolný úrad SR).
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10. �TÁTNA POMOC
Súčasný stav a problémy:

•  V predvstupovom procese do EÚ prijalo Slovensko zákon upravujúci poskytovanie �tátnej
pomoci. Dovtedy sa tieto aktivity neregulovali �iadnymi pravidlami.

•  Hoci harmonizácia s komunitárnym právom nevy�adovala vznik samostatného úradu,
slovenský zákon zriadil Úrad pre �tátnu pomoc.

•  Zákon síce zakazuje �tátnu pomoc obmedzujúcu hospodársku súťa�, zároveň v�ak
umo�ňuje podporiť neúspe�né podniky.

•  Novela roz�írila regulované formy pomoci o poskytovanie úľav na dani (napríklad daňové
prázdniny) a odkladu platenia dane, zároveň umo�nila poskytnúť �tátnu pomoc aj na
vzdelávanie zamestnancov a na podporu zamestnanosti. Ponechala v�ak výnimku, �e
regulácia sa nevzťahuje na �tátnu pomoc v poľnohospodárstve, rybárstve a kultúre, čo je
v�ak v súlade s pravidlami EÚ (Spoločná agrárna politika).

Členské krajiny EÚ uplatňovali v minulosti rôzne formy verejnej podpory vybraným
firmám alebo odvetviam. Keď�e boli v rozpore s prijatou filozofiou ochrany hospodárskej
súťa�e, únia vytvorila pravidlá na poskytovanie �tátnej pomoci, na základe ktorých tieto
aktivity vlád monitoruje a postupne sa sna�í odstraňovať.

Tieto pravidlá prebralo Slovensko v rámci harmonizácie s právom EÚ schválením
zákona č. 231/1999 Z.z. o �tátnej pomoci. Ten vzniesol poriadok do často neprehľadnej spleti
rôznych foriem pomoci súkromnému sektoru. Nad rámec po�iadaviek únie v�ak zriadil
osobitný Úrad pre �tátnu pomoc, hoci túto oblasť mohol od začiatku zastre�ovať
Protimonopolný úrad SR. V súčasnosti sa u� uva�uje o zlúčení oboch orgánov.

Za �tátnu pomoc sa nepova�uje napríklad úhrada �kôd spôsobená prírodnými
katastrofami alebo inými mimoriadnymi udalosťami, ako aj rôzne sociálne transfery
domácnostiam. Spod kontroly je v�ak vyňaté aj poľnohospodárstvo, rybárstvo a kultúra.
Dotácie do agrokomplexu pritom predstavujú najobjemnej�iu pomoc, v rámci ktorej
transferoval slovenský �tátny rozpočet v roku 2001 vy�e desať miliárd korún. Ostatnú
podporu súkromnému sektoru schvaľuje Úrad pre �tátnu pomoc.

Zákon definuje typické formy pomoci � dotácie, úhradu úrokov, �tátne záruky
a podobne. Novela zákona v roku 2001 ich roz�írila o odklad platenia dane a úľavy na dani,
kam patria napríklad daňové prázdniny (boli sporným bodom v prístupových rokovaniach
s EÚ). Zákon vymenúva, na aký účel mo�no poskytnúť pomoc � napríklad na podporu
regiónov, výskum a vývoj, ochranu �ivotného prostredia. Novela umo�nila pomoc na
vzdelávanie zamestnancov či na podporu zamestnanosti. Rozsah regulácie nekoncipoval
zákonodarca len v�eobecne, ale osobitne upravil pomoc aj tzv. citlivým odvetviam (dikcia
prevzatá z EÚ), kam patrí hutníctvo, lodiarstvo, automobilový priemysel a priemysel
syntetických vláken.

Zákon zakazuje poskytovať �tátnu pomoc, ktorá narú�a alebo hrozí naru�ením
hospodárskej súťa�e tým, �e zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo produkciu určitého
tovaru (§2 ods. 1). Vzápätí v�ak uvádza, �e tento zákaz platí len ak zákon o �tátnej pomoci
neustanovuje inak.

Zákonodarca to najvypuklej�ie vyu�il v §12, ktorý znie: ,,Podľa tohto zákona sa
podnikateľom v ťa�kostiach rozumie podnikateľ, ktorý dlhodobo vykazuje zni�ovanie
ziskovosti alebo zvy�ovanie strát alebo dlhodobo vykazuje stratu, zni�ovanie obratu, rast
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zásob, nadbytočnú výrobnú kapacitu, klesajúcu tendenciu prehľadu o peňa�ných tokoch
(cash-flow), narastajúce dlhy alebo klesajúcu hodnotu čistého obchodného imania.� Podľa
v�etkých charakteristík takéhoto podnikateľa ide o neúspe�ný podnik, ktorý vyradili zo súťa�e
úspe�nej�í konkurenti.

Mo�nosť poskytnúť pomoc podniku v úpadku je v príkrom rozpore so základným
princípom ochrany hospodárskej súťa�e. Podporuje neefektívnu produkciu a zabraňuje
prirodzenému vytlačeniu takýchto firiem z trhu. Útechou v tomto smere nie je ani fakt, �e
jednému subjektu mô�e �tát poskytnúť tento typ pomoci iba raz.

ODPORÚČANIA
1. Pokračovať v legislatívnom zámere, ktorý má cieľ zlúčiť Úrad pre �tátnu pomoc

s Protimonopolným úradom SR. Spojená in�titúcia by mala eliminovať �tátnu pomoc
(vrátane poľnohospodárstva) narú�ajúcu hospodársku súťa�. V tomto smere bude mať
rozhodujúce slovo parlament, ktorý musí zu�ovanie rozsahu povolenej �tátnej pomoci
zohľadniť v príslu�nom zákone.

2. Zo zákona o �tátnej pomoci vypustiť §12, ktorý umo�ňuje poskytnúť �tátnu pomoc na
záchranu alebo re�trukturalizáciu podniku v ťa�kostiach.
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11. DOTÁCIE
Súčasný stav a problémy:

•  Oblasť dotácií radia podnikatelia a mana�éri na Slovensku medzi oblasti najviac
postihnuté korupciou. Len menej ako desatina z nich verí, �e na úspe�né uchádzanie sa
o dotácie nie sú vôbec alebo len zriedka potrebné neoficiálne platby úradníkom.

•  Dotácie nefinančným subjektom zo �tátneho rozpočtu SR v roku 2001 prevý�ili sumu
12 mld. Sk. Väč�ina z nich smerovala do pôdohospodárstva a dopravy.

•  Podstatne väč�iu sumu ako explicitné dotácie dosahujú rôzne skryté dotácie, ktoré
nefigurujú v �tátnom rozpočte (napríklad krí�ové dotácie cien plynu a elektrickej energie).

•  Administratívne stanovené maximálne ceny energií roky prehlbovali finančné problémy
Slovenských elektrární (dôsledkom bola rastúca potreba �tátnych záruk) a Slovenského
plynárenského priemyslu (v roku 2001 sa zní�ili výnosy podniku o vy�e 20 mld. Sk).

•  Priame náklady na poskytovanie dotácií a subvencií nesú daňoví poplatníci � aj v prípade,
�e ide o krí�ové dotácie napríklad z poplatkov za tranzit plynu (zni�ujú hospodársky
výsledok a hodnotu Slovenského plynárenského priemyslu, čo znamená ni��iu sumu
pou�iteľnú na splatenie �tátneho dlhu).

•  Dotácie a subvencie znamenajú zásah do trhového prostredia. Najvypuklej�ie sa to
prejavuje v poľnohospodárstve, kde kvôli dotáciám dosiaľ pre�ívajú stratové dru�stvá na
úkor súkromných roľníkov a malých farmárov.

•  Náklady vyvolaných ekonomických deformácií sú ťa��ie kvantifikovateľné, ale nemenej
významné. Len deformované ceny energií dosiaľ vedú ekonomické subjekty
k investičným rozhodnutiam, ktoré sa po zreálnení cien uká�u ako nesprávne.

Dotácie a subvencie mo�no v ojedinelých prípadoch pova�ovať za opodstatnené, ich
skutočné vyu�ívanie je v�ak oveľa �ir�ie. Dotačnú politiku treba upraviť. Kľúčovým
predpokladom dosahovania vy��ej efektívnosti je zásadné zvý�enie transparentnosti ich
udeľovania.

V súčasnosti sa poskytovanie dotácií a subvencií z verejných rozpočtov v SR riadi
právnymi predpismi rôznej sily, v niektorých prípadoch dokonca internými predpismi danej
in�titúcie či na základe �tatútu �tátneho fondu. Takýmto spôsobom sa pritom rozdeľuje ročne
12 � 15 miliárd korún. Poskytovanie dotácií a subvencií nie je dostatočne transparentné z
hľadiska informovania o podmienkach ich získania, pridelenia, vyu�ívania a spätnej kontroly.

V prípade zamietnutia �iadosti o poskytnutie dotácie neúspe�ný �iadateľ nedostáva
informáciu o dôvode zamietnutia a často ani informáciu, �e jeho �iadosť bola zamietnutá.
Nemá mo�nosť zistiť, ako be�í celý proces, na základe akých kritérií sa robil výber, ktoré
podmienky nespĺňala jeho �iadosť a prečo nebol úspe�ný. Poskytovanie dotácií a subvencií sa
vyzerá ako vysoko anonymný, informačne neprehľadný, ťa�ko dostupný a legislatívne slabo
zvládnutý proces. Vytvára sa v ňom prostredie priaznivé na vznik korupcie a klientelizmu.

Hoci väč�ina �tátnych in�titúcií poskytujúcich dotácie má internetovú stránku,
informácie o poskytovaných dotáciách boli zverejňované len v obmedzenom rozsahu
a neprehľadnej forme, prípadne sa nezverejňovali vôbec. Chýbali (niekde stále chýbajú)
informácie o �iadateľoch a o vý�ke finančných prostriedkov poskytnutých jednotlivým
subjektom. Na základe poskytovaných informácií sa nedá jednoznačne pochopiť
mechanizmus rozhodovania a prideľovania dotácií.
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Uznesením vlády SR č. 361/2002 sa stanovili jednotné pravidlá na zverejňovanie
informácií. Na internetovej stránke ka�dého ústredného orgánu �tátnej správy, ktorý má
rozpočtovú kapitolu, majú byť uvedené (a minimálne raz �tvrťročne aktualizované)
informácie o poskytovaných dotáciách, a to podľa prílohy schválenej vládou v apríli 2002. Od
októbra 2002 majú byť informácie o dotáciách sprístupnené aj cez centralizovanú internetovú
stránku www.dotacie.gov.sk. Aktívne zverejňovanie celého procesu prideľovania dotácií je
kľúčovým predpokladom zefektívnenia celého systému ich poskytovania.

Z ekonomického pohľadu je hlavným účelom dotácií realokovať zdroje, teda
dosiahnuť taký výstup ekonomiky, ktorý je viac �elateľný. V podstate v�ak dotácie deformujú
efektívnosť trhu. Preto treba existenciu ka�dej dotácie presne podlo�iť a aktívne informovať
o procese jej udelenia.

Podobne ako v prípade licencií, aj pri dotáciách treba dosiahnuť, aby boli v drvivej
väč�ine nárokovateľné. Jasné kritériá na jednej strane zjednodu�ia proces prideľovania, na
druhej strane odstránia mo�nosť korupcie pri výbere �iadateľov a umo�nia lep�iu kontrolu
vyu�itia prostriedkov. Transparentnosť a ňou umo�nená verejná kontrola je najvhodnej�í
prostriedok na zamedzenie korupcie.

Systém poskytovania nárokovateľných dotácií by mal mať tieto znaky:

•  na udelenie dotácie sú presné, dopredu známe kritériá, ktoré majú byť formulované tak,
aby rozhodnutie o pridelení dotácie bolo dopredu predvídateľné

•  ka�dý �iadateľ, ktorý spĺňa kritériá, dostane rovnakú dotáciu na jednotku (výroby, výmery
poľnohospodárskej pôdy a pod.) v rámci jedného dotačného programu.

Systém poskytovania nenárokovateľných dotácií by mal mať tieto znaky:

•  na udelenie dotácie sú presné, dopredu známe kritériá

•  ka�dý schválený �iadateľ dostane rovnakú dotáciu na jednotku (výroby, výmery
poľnohospodárskej pôdy a pod.) alebo projekt (v prípade, keď sa nedá hovoriť o dotáciách
na jednotku) v rámci jedného dotačného programu.

Dotácie v agrosektore
Najviac dotovaným sektorom na Slovensku i v západných �tátoch je

poľnohospodárstvo. V rokoch 1986 � 1995 sa dotácie v agrosektore v krajinách OECD
pohybovali od 1,7 % do 2,5 % hrubého domáceho produktu, pričom mali klesajúcu tendenciu.
Na Slovensku je problematické vyčísliť skutočný rozsah podpory agrosektoru, čo len
podčiarkuje nevyhnutnosť zásadného stransparentnenia a zjednodu�enia systému
najrôznej�ích dotácií a subvencií.

Po zlých skúsenostiach s uplatňovaním nástrojov cenovej podpory v uplynulých
15 rokoch OECD opakovane vyzýva, �e �rad�ej ako prostredníctvom cenových garancií či
iných nástrojov vzťahujúcich sa k produkcii, by sa mali agrárne dotácie pova�ovať najmä za
priamu podporu�. Priame platby neru�ia trhový mechanizmus implicitným zdanením
spotrebiteľov. Zároveň sú nevyhnutnou podmienkou transparentnosti.

Veľkosť priamych dôchodkových platieb by mala byť fixná, alebo � ak je závislá od
produkcie � mimo kontroly dotovaného subjektu, aby subjekt nemohol svojimi rozhodnutiami
ovplyvniť vý�ku dotácie. Pri dotácii, ktorá je závislá napríklad od mno�stva produkcie, je
subjekt motivovaný produkovať viac, a tým sa naru�uje konkurenčné prostredie a efektívnosť
trhu. OECD zdôrazňuje potrebu zabránenia kolízií viacerých cieľov a dotácií.
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ODPORÚČANIA
1. Prehodnotiť dotácie, ktoré sa uplatňujú v súčasnosti, z hľadiska efektívnosti,

transparentnosti a mo�ností kontroly. Obmedziť dotácie najviac deformujúce ekonomický
systém.

2. Minimalizovať počet in�titúcií rozdeľujúcich dotácie.

3. Zvý�iť transparentnosť dotácií a pravidelne zverejňovať monitorovacie správy, aby sa
podnietila verejná diskusia o efektívnosti a opodstatnenosti existencie dotácií.

4. Odbúrať nepriame a skryté dotácie, ktoré sú v porovnaní s priamymi dotáciami zbytočne
nákladné a najviac po�kodzujú ekonomický systém.

5. Limitovať trvanie jednotlivých dotácií, aby namiesto krátkodobého zmiernenia dopadu,
napríklad po zvý�ení cien, neviedli k dlhodobému deformovaniu správania poberateľov.
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12. LICENCIE
Súčasný stav, problémy a ich príčiny:

•  Podľa prieskumov autorov a� traja z piatich podnikateľov a mana�érov uvádzajú, �e na
získanie licencie alebo povolenia sú v�dy alebo často potrebné neoficiálne platby
úradníkom.

•  Pre viac ako 70 rôznych licencií a povolení neexistuje jednotný model ich udeľovania,
odvolacieho konania ani kontroly.

•  Licenčné konanie sa doteraz riadi pre�itým zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(za 35 rokov nebol vôbec novelizovaný). Podľa tohto zákona napríklad sťa�nosti
a odvolania končia za tými istými dverami, kde sa prijalo rozporné rozhodnutie.

•  Zákon o správnom konaní stanovuje zbytočne dlhé lehoty na rozhodovanie a príli� vysoké
právomoci poskytovateľa. Nedefinuje postihy správneho orgánu v prípade jeho
nečinnosti, nedodr�ania lehôt či iných povinností.

•  Právne normy upravujúce licencie a povolenia v rôznych oblastiach sú väč�inou
nedostatočne podrobné alebo majú nízku právnu silu � nie sú zárukou stability.

•  Podmienky udeľovania licencií sú stanovené veľmi voľne, vágne a �iroko, čím sa
posilňuje subjektivizmus v posudzovaní a vytvára �ivná pôda na korupciu.

•  Pre podobné licenčné obmedzenia sa uplatňujú rôzne postupy.

•  Jednotlivé licencie sa často upravujú veľkým počtom právnych noriem. 

•  Mnohé licencie sú v súčasnosti nenárokovateľné, s čím súvisí nedostatočná
predvídateľnosť výsledku licenčného konania.

•  Zásadné zmeny k lep�iemu by malo postupne priniesť dôsledné uplatňovanie zásad
a odporúčaní �tátnej licenčnej politiky, ktorú schválila vláda SR uznesením č. 695/2002 �
pri tvorbe zákonov, vyhlá�ok a smerníc, aj pri ich aplikácii v praxi.

Väč�ina licenčných obmedzení je na Slovensku definovaná zákonom, av�ak len
okrajovo a nedostatočne. Zákon sa často obmedzuje len na definíciu existencie licenčného
obmedzenia. Dôle�ité podrobnosti o licenčnom konaní upravujú normy ni��ej právnej sily,
ktoré nezaručujú stabilitu podmienok udeľovania licencií. Preto je nevyhnutné definovať
v zákonoch charakter licencií, spôsob a podmienky udeľovania, ako aj právomoci
poskytovateľov.

Hlavným a najčastej�ím nedostatkom licenčného konania je nenárokovateľnosť
udelenia licencie. �iadateľ nemá právny nárok na kladné rozhodnutie ani v prípade
preukázaného splnenia podmienok. Veľmi často sa v právnych normách vyskytuje
formulácia: �Poskytovateľ mô�e licenciu (povolenie) udeliť ak �iadateľ splnil nasledovné
podmienky: ...�Na zaručenie nárokovateľnosti licencie je nutné uvedenú formuláciu alebo jej
obmeny nahradiť: ,,Poskytovateľ licenciu udelí, ak ...�. V mnohých prípadoch chýbajú jasne
definované kritériá na udelenie alebo neudelenie licencie � v zákonoch i v doplnkovej
legislatíve (vyhlá�kach, smerniciach). Často sa právna úprava obmedzí len na nále�itosti
�iadosti, tie v�ak nie sú kritériami na rozhodovanie. Preto treba definovať jednoznačné
podmienky.
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V niektorých prípadoch poskytovateľ licencie vy�aduje od zahraničného subjektu
splnenie iných alebo viacerých podmienok ako od domácich subjektov. Treba zlúčiť licencie,
ktoré upravujú tú istú aktivitu zvlá�ť pre domáce a zahraničné subjekty.

Legislatíva často umo�ňuje platnosť licencií na dobu neurčitú i určitú, prípadne
ponecháva pre platnosť na dobu určitú intervalové pásmo. Takáto legislatíva dáva do rúk
poskytovateľa mo�nosť diskriminácie niektorých �iadateľov a zároveň predstavuje korupčný
potenciál. �iada sa zjednotiť dobu platnosti pre v�etkých uchádzačov, teda udeľovať licencie
s platnosťou buď na dobu určitú (rovnakú) alebo v�etky na dobu neurčitú.

Súčasná legislatíva umo�ňuje udeľovanie licencií na dobu neurčitú aj v tých
prípadoch, keď je dôvodom na licenčné obmedzenie po�iadavka absolvovania odbornej
skú�ky. Takáto licencia nie je garantom jej dlhodobého zachovania, preto ju treba definovať
ako licenciu s dobou platnosti na dobu určitú a potrebou opakovania odbornej skú�ky.

Nová licenčná politika
Licenčná politika priniesla nový pohľad na licenčné konanie. Licenčné obmedzenie

v ekonomických oblastiach sa primárne chápe ako negatívny zásah �tátu do prirodzeného
hospodárskeho prostredia s ďal�ími nepriamymi dôsledkami na ekonomickú aktivitu. A�
sekundárne sa pristupuje k zdôvodneniu verejného záujmu o existenciu jednotlivých
licenčných obmedzení.

Okrem v�eobecnej vízie popisuje licenčná politika konkrétne podrobnosti, ktoré je
nutné implementovať do hospodárskej praxe. Nastoľuje dlhodobý proces zmien v legislatíve
počnúc zákonmi a� po vyhlá�ky a smernice, tvorbu novej legislatívy a spôsoby praktického
uplatňovania princípov licenčnej politiky.

Z licenčnej politiky vyplýva pre súčasný systém udeľovania licencií potreba mnohých
zmien. Licenčná politika stanovuje tieto ciele:
a) zdôvodniť existenciu jednotlivých licencií
b) definovať kritériá na udeľovanie licencií
c) zjednotiť spôsoby udeľovania licencií
d) zabezpečiť transparentnosť v licenčnom konaní
e) zlep�iť prístup k informáciám
f) definovať právny rámec na licenčné konanie
g) zabezpečiť systematickú centrálnu kontrolu licenčného konania.

Licenčné obmedzenie by sa malo uplatňovať len vtedy, ak je splnená aspoň jedna
z týchto podmienok:
a) danou činnosťou mô�e byť vá�ne po�kodená tretia osoba
b) ide o významné riziká ohrozujúce bezpečnosť a zdravie, pri ktorých je hrozba trestu alebo

postihu nepostačujúca
c) účastníci danej činnosti alebo tretie osoby nie sú schopné samostatne vykonávať účinnú

ochranu svojich záujmov sami alebo prostredníctvom súkromného alebo tretieho sektora
d) daná činnosť je v rozpore s dôle�itými �tátnymi záujmami Slovenskej republiky
e) činnosť je v rozpore so záväzkami plynúcimi z medzinárodných dohôd a z členstva

v medzinárodných organizáciách.
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Ka�dé licenčné obmedzenie určitou mierou narú�a prirodzené ekonomické prostredie.
Cieľom je uplatňovať licenčné obmedzenia len v nevyhnutných prípadoch zabezpečenia
verejného záujmu. Čo najviac by sa pritom mal vyu�ívať model nárokových licencií. Tie sú
udeľované automaticky po splnení jednoznačných podmienok, a tak sa najviac pribli�ujú k
ideálnemu modelu. Rozhodnutia o nárokových licenciách sú predvídateľné, transparentné,
a to pri minimálnych nákladoch �iadateľa i poskytovateľa.

Ak existuje v danej oblasti okrem jednoznačných kritérií aj určité mno�stevné
obmedzenie, licencia by mala byť zaradená do kategórie nárokových licencií s mno�stevným
obmedzením. Po splnení jednoznačných kritérií by mal �iadateľ postúpiť do aukčnej súťa�e.

Len ak nemo�no stanoviť presné a jednoznačné kritériá, mala by byť licencia
nenárokovateľná, teda pripú�ťajúca subjektívne posúdenie zo strany poskytovateľa.
O takýchto licenciách a povoleniach musí rozhodovať komisia.

Lep�iu informovanosť a vy��iu transparentnosť v oblasti licencií by mala zabezpečiť
centralizovaná internetová stránka www.licencie.gov.sk, ktorú od septembra 2002
prevádzkuje Úrad vlády SR. Jednotlivé ústredné orgány �tátnej správy na nej budú okrem
zoznamu vydávaných licencií a povolení zverejňovať podmienky ich udelenia, informácie
o �iadateľoch a výsledkoch licenčného konania. Okrem efektívneho informovania účastníkov
licenčného procesu sa vytvára priestor na verejnú kontrolu.

ODPORÚČANIA
1. Urýchlene korigovať u� identifikované najproblémovej�ie licencie podľa princípov

a postupov určených v licenčnej politike.

2. Zabezpečiť systematickú centrálnu kontrolu licenčného konania.

3. Vy�adovať zdôvodnenie existencie jednotlivých licencií. Zru�iť, prípadne upraviť tie
licencie, ktoré nespĺňajú kritériá licenčnej politiky.

4. Pripraviť v�eobecnú právnu úpravu � nový zákon o správnom konaní, alternatívne
licenčný poriadok � ktorá by jednotne a jednoznačne upravovala postupy v licenčnom
konaní.

5. Prispôsobiť mno�stvo zákonov a iných právnych predpisov novému modelu udeľovania
licencií.
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13. POVINNÁ CERTIFIKÁCIA
Súčasný stav a problémy:

•  Pre väč�inu priemyselných tovarov vyrábaných v SR alebo dová�aných do SR stačí
jednostranné vyhlásenie výrobcu alebo dovozcu o zhode technických parametrov so
slovenskými technickými normami (obdoba čestného prehlásenia).

•  Nariadenie vlády č. 400/1999 v�ak definuje zhruba 300 typov tzv. určených výrobkov, pri
ktorých e�te stále treba zabezpečovať povinnú certifikáciu.

•  Najneskôr od 1. januára 2003 vstúpi do platnosti Protokol o vzájomnom uznávaní
a akceptovaní priemyselných výrobkov (PECA), podľa ktorého bude SR pri niektorých
určených výrobkoch uznávať certifikáty EÚ a únia certifikáty slovenských skú�obní.

•  V skupine určených výrobkov sa okrem chemikálií či tlakových nádob nachádza mnoho
zbytočne zaradených typov, napríklad �kolské aktovky či drevené schody.

•  Povinnú certifikáciu, hoci v zjednodu�enej podobe, musia zabezpečiť aj dovozcovia
tovarov, ktoré u� certifikát majú často od renomovaných skú�obní v zahraničí.

Filozofia slovenského skú�obníctva sa od roku 1989 nezmenila a v podstate plní
rovnaké funkcie ako pred zmenou re�imu, keď bol �tát výrobcom a preto i garantom
bezpečnosti výrobkov. Hlavnou úlohou skú�obníctva bola a zostala ochrana spotrebiteľa.
Európsky prístup v�ak definuje skú�obníctvo len ako významný nástroj odstraňovania
technických preká�ok obchodu.

Podľa nového prístupu � zákon č. 264/1999 Z.z. o technických po�iadavkách na
výrobky a posudzovaní zhody � postačuje na väč�inu výrobkov dová�aných na Slovensko a
vyrábaných na Slovensku vyhlásenie samého dovozcu respektíve výrobcu o zhode
technických parametrov tovaru so slovenskými technickými normami (obdoba čestného
vyhlásenia). Výrobca alebo dovozca mô�e toto jednostranné vyhlásenie vystaviť vo vlastnej
ré�ii.

Tento voľný re�im upravuje 22 nariadení Vlády SR, ktoré kore�pondujú s 22 (z 24)
direktívami EÚ upravujúcimi posudzovanie zhody. Existuje v�ak mnoho právnych predpisov,
ktoré nie sú zosúladené s právom EÚ, prípadne sú implementované s prechodným obdobím.

Posudzovanie zhody výrobkov vykonávajú autorizované skú�obne3. O udelení
autorizácie rozhoduje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skú�obníctvo (ÚNMS) SR po
dohode s príslu�ným ministerstvom (napríklad zdravotníctva alebo pôdohospodárstva).
Autorizovaná osoba mô�e byť poverená skú�aním, vydávaním certifikátov alebo
vykonávaním in�pekcie, pričom povolenie mô�e získať na v�etky činnosti.

V súčasnosti pôsobí na Slovensku 47 spoločností autorizovaných ÚNMS SR. Počet
skú�obní paradoxne rastie napriek poklesu dopytu po certifikátoch.

 Autorizovaná osoba posudzuje zhodu, vykonáva skú�ku a vystavuje výrobcovi
certifikát. V tomto �tandardnom obchodnom vzťahu sa výrobca nachádza často v slab�ej
pozícii, čo skú�obne neraz zneu�ívajú. V ich záujme je vykonať čo najviac posudzovaní.
                                                
3 Existuje úzka skupina výrobkov (menej ako päť percent z celkového počtu určených výrobkov), na ktoré si
výrobca alebo dovozca mô�e vystaviť certifikát sám na základe výsledkov skú�ok uskutočnených vo vlastnej
ré�ii. Ak nemá takú mo�nosť, po�iada o to autorizovanú osobu.
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V prípade nekorektného postupu skú�obne má výrobca mo�nosť obrátiť sa so sťa�nosťou na
ÚNMS SR. Výrobca mô�e vyu�iť aj sieť českých či poľských skú�obní, ktoré úrad akceptuje.

Cena certifikátu v slovenských skú�obniach sa pohybuje od 10-tis. do 50-tis. Sk,
pričom posudzovanie trvá od dvoch do �iestich mesiacov.

Doklady o posudzovaní zhody (vrátane vyhlásení o zhode) je výrobca alebo dovozca
povinný uchovať a do desiatich rokov od skončenia výroby alebo dovozu poskytnúť orgánom
dohľadu.

V prípade dôvodného podozrenia, �e výrobky ohrozujú zdravie, bezpečnosť, majetok
alebo �ivotné prostredie, mô�e orgán dohľadu (napríklad Slovenská obchodná in�pekcia)
pozastaviť alebo zakázať uvádzanie výrobkov na trh. Pri neoprávnenom podozrení si mô�e
výrobca alebo dovozca uplatňovať vzniknuté �kody na základe zákona č. 58/1969 Zb.
o zodpovednosti za �kodu spôsobenú rozhodnutím orgánu �tátu alebo jeho nesprávnym
úradným postupom.

�tát zbytočne zaťa�uje podnikateľov napríklad pri dovoze určených výrobkov, ktoré
u� majú certifikát, často od renomovanej zahraničnej skú�obne. Hoci povinná certifikácia sa
uskutočňuje v zjednodu�enej podobe, zdr�iava a predra�uje uvádzanie importovaných tovarov
na domáci trh, čo v istom období bolo dokonca cieľom povinnej certifikácie.

PRAMEŇ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skú�obníctvo SR

Tento problém čiastočne rie�i predbe�ný podpis Protokolu o vzájomnom uznávaní
a akceptovaní priemyselných výrobkov (PECA), ktorý má nadobudnúť platnosť 1. januára
2003. Dokument zahŕňa zatiaľ iba �estinu skupín určených výrobkov, pri ktorej bude EÚ
uznávať slovenské certifikáty a Slovensko certifikáty skú�obní z únie.

Úplné prijatie novej európskej filozofie v SR bude viesť k odstráneniu stále platných
bariér vyplývajúcich z povinnej certifikácie, ktorá zvy�uje náklady podnikateľov. Ochranu
majetku i zdravia u� dnes zabezpečuje osobitný zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa
i zákon č. 294/1999 Z.z. o �kode spôsobenej chybným výrobkom. Navy�e existuje zákon
č. 128/2002 Z.z. o �tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa.

Pohľadávky vzniknuté po�kodením zdravia alebo majetku si mô�u občania vymáhať
v súdnom konaní. To síce býva nákladné a náročné, na Slovensku v�ak u� podnikajú
komerčné subjekty, ktoré mô�u tieto �kody vymáhať v mene poistenca (poistenie právnej
ochrany).
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ODPORÚČANIA
1. Automaticky akceptovať certifikáty skú�obní autorizovaných v EÚ roz�írením PECA na

celú skupinu určených výrobkov.

2. Zú�iť čo najskôr skupinu určených výrobkov na európske minimum.

3. Nevy�adovať certifikáciu výrobkov, ktoré sú zlo�ené z u� certifikovaných súčastí.

4. Ustúpiť od filozofie, podľa ktorej si �tát udr�iava cez skú�obne vplyv na uvádzanie
domácich a dová�aných výrobkov na trh. Spotrebiteľa nemá chrániť úrad, ale zákon.

5. Posudzovanie zhody a dobrovoľný certifikačný proces (napríklad normy ISO) podporuje
konkurencieschopnosť podnikov, keď�e zvy�uje dôveru ku kvalite a bezpečnosti
výrobkov.
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14. KATASTRE NEHNUTEĽNOSTÍ
Stav, problémy a ich príčiny:

•  A� traja z piatich podnikateľov a mana�érov uvádzajú, �e pri zápisoch do katastra
nehnuteľností sú v�dy alebo často potrebné neoficiálne platby úradníkom (vlastný
dotazníkový prieskum). Vy��iu korupciu vnímajú u� len pri získavaní dotácií a zákaziek
od �tátnych in�titúcií.

•  Hlavnou príčinou korupcie je neschopnosť úradov vybavovať návrhy na vklad
vlastníckeho a iného práva do katastra v zákonných lehotách, čo výrazne sťa�uje
fungovanie trhu nehnuteľností.

•  V polovici roku 2000 zákonnú lehotu dodr�iavalo len 25 zo 79 okresných pracovísk.
Takmer v polovici okresov sa na rozhodnutie o vklade čakalo dlh�ie ako �esť mesiacov,
v niektorých dokonca viac ako rok.

Podľa analýzy, ktorá vznikla začiatkom roka 2001 v rámci Kancelárie podpredsedu
vlády SR pre ekonomiku, hlavnou príčinou zlého stavu bol rastúci počet úloh pri
neadekvátnom personálnom a materiálno-technickom zabezpečení. Kým počet úloh v rokoch
1995 � 2000 stúpol dvaapolnásobne (o 149 %), počet pracovníkov narástol len o 7 %, pričom
podiel kvalifikovaných odborníkov sa zní�il. Pod nedostatočnú schopnosť reakcie katastrov
na zmenu podmienok a následné nedodr�iavanie lehôt sa v�ak podpísalo viac faktorov:

•  Systémové faktory
- nevhodné, nepru�né organizačné zastre�enie

- neflexibilný systém zamestnávania

- netransparentný, demotivačný systém financovania

•  Nesystémové faktory
- nedostatočné personálne a technické zabezpečenie

- nevysporiadanosť pozemkového vlastníctva (je daná historicky najmä prednostným
evidovaním u�ívacích práv k nehnuteľnostiam pred vlastníckymi)

- relatívne vysoká chybovosť a formálna neúplnosť �iadostí spôsobená neodbornosťou vo
vyplňovaní.

V rokoch 1996 a� 2001 katastre pracovali ako odbory v rámci okresných a krajských
úradov, hoci metodicky spadali pod Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR.
Dvojkoľajnosť v riadení odstránila od 1. januára 2002 novela zákona o katastri nehnuteľností
(č. 255/2001 Z.z.), ktorá opätovne vyčlenila systém katastrov zo systému krajských
a okresných úradov. Sprehľadnili sa finančné toky vo vnútri systému.

Novela je síce krokom smerom k vy��ej efektívnosti, problémy katastrov v�ak sama
nemô�e odstrániť. Previazanosť na �tátny rozpočet síce zvy�uje transparentnosť, nerie�i v�ak
problém finančnej poddimenzovanosti katastrov. Neumo�ňuje dostatočnú flexibilitu
v odmeňovaní, ani v prijímaní nových pracovníkov či ich presúvaní medzi pracoviskami.
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Prijaté a realizované opatrenia
Na rie�enie problému nahromadených �iadostí bolo nevyhnutné prijať jednorazové,

nesystémové opatrenia. Vláda SR v marci a v máji 2002 schválila finančné dotácie na
vybavenie sklzu mimo pracovnej doby zamestnancami katastrov. Čakalo na nich vy�e stotisíc
�iadostí:

a) Rozhodovanie o návrhu na vklad � z hľadiska vplyvu na trh s nehnuteľnosťami najviac
akútny problém. V lete 2001 počet návrhov nevybavených v zákonnej lehote
(30, respektíve 15 dní) dosahoval okolo 40-tisíc.

b) Zápis rozhodnutí � v lete 2001 bolo pribli�ne 69-tisíc nezapísaných listín v lehote
(60 dní).

Finančná injekcia vo vý�ke 36 mil. Sk dáva reálne �ance oba problémy vyrie�iť do
konca prvého polroka 2003. Vďaka nej od apríla 2002 stúpol počet vydaných rozhodnutí
z pribli�ne 18-tisíc na takmer 22-tisíc mesačne. Za druhý �tvrťrok sa podarilo zní�iť počet
návrhov na vklad nevybavených v lehote o tretinu. Po očakávanom odstránení sklzu vo
vybavovaní návrhov na vklad by okresné pracoviská katastrov mali byť schopné vybavovať
prichádzajúce návrhy (pribli�ne 18-tisíc mesačne) v 30-dňovej zákonnej lehote. Podobné
zlep�enie sa očakáva v prípade menej záva�ného problému zápisu rozhodnutí.

* priemerný mesačný počet podaní za obdobie 1.1.2002 � 30.6.2002

PRAMEŇ: Úrad geodézie , kartografie a katastra SR, vlastné prepočty

Ďal�ích vy�e 10 mil. Sk bolo vyčlenených na sprístupnenie dostupnej databázy
katastra nehnuteľností v internete. Malo by to odbremeniť úradovne katastra v oblasti
poskytovania informácií a zároveň prispieť k zvý�eniu transparentnosti. Hlavnou nevýhodou
rie�enia schváleného vládou je nízka vypovedacia schopnosť, neúplnosť a a� 20-percentná
chybovosť existujúcej databázy, ako aj pomalé odozvy. Na u� schválené krátkodobé opatrenia
by preto mali nadviazať ďal�ie � finančne náročnej�ie.

Návrhy opatrení v dlhodobom horizonte
Do budúcna treba zabezpečiť opravu chýb v databáze, doplnenie chýbajúcich údajov

a zosúladenie �truktúry zápisu dát v jednotlivých okresoch. Na zabezpečenie uvedenej úlohy

Plnenie úloh katastra nehnuteľností pri rozhodovaní o návrhoch na vklad
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treba zamestnať troch pracovníkov v ka�dom okrese minimálne na �tyri roky, čo predstavuje
dodatočné ročné náklady vo vý�ke 60 mil. Sk.

Na zabezpečenie úplnej hodnovernosti údajov je okrem toho nevyhnutné urobiť
politické rozhodnutie o zásadnom rie�ení problému roztrie�tenosti vlastníctva jednotlivých
pozemkov. Ako nevyhnutné sa javí urobiť hrubú čiaru za minulosťou a jednotlivé parcely
postupne prepisovať do registrov obnovenej evidencie pozemkov na ich u�ívateľov (ostatní
spoluvlastníci musia dostať niekoľkoročnú lehotu na vznesenie námietok). Takéto zásadné
rie�enie si vy�iada ďal�ie desiatky miliónov korún ročne, z hľadiska efektívneho fungovania
trhu nehnuteľností je v�ak nevyhnutné.

Doplnenie a vyčistenie databázy katastra nehnuteľností by významným spôsobom
urýchlilo vyhľadávanie pre verejnosť i pre zamestnancov katastra. Takáto investícia by
mimoriadne zefektívnila prácu zamestnancov a v budúcnosti by priniesla prevádzkové
úspory. Financovať sa mô�e kombináciou zdrojov �tátu, sponzorských príspevkov (od
hypotekárnych bánk, realitných kancelárií, z medzinárodných podporných fondov)
a čiastočného spoplatnenia poskytovaných informácií.

Problém korupcie na katastroch by malo výrazne zredukovať u� opísané odstránenie
sklzov. V niektorých prípadoch sú v�ak aj zákonné lehoty pridlhé a �iadatelia majú
mimoriadny záujem o rýchlej�ie vybavenie. Preto treba opäť zvá�iť zavedenie expresných
poplatkov (po odstránení sklzov). Okrem ďal�ieho zní�enia korupcie a priaznivého efektu na
fungovanie trhu nehnuteľností mô�u byť zdrojom dodatočných prostriedkov pou�iteľných na
zefektívnenie činností katastra. Aby expresné príplatky nemali diskriminačný účinok, nesmú
ohroziť dodr�iavanie zákonných lehôt pri vybavovaní be�ných � neexpresných �iadostí.

V dlh�om časovom horizonte treba pristúpiť k systémovým opatreniam. Ich podstata
spočíva v odčlenení príjmov z činnosti katastrálnych úradov zo �tátneho rozpočtu a
transparentnom mechanizme prerozdeľovania financií v priamej väzbe na výkony a� do
najni��ej úrovne. Súčasťou rie�enia je zabezpečenie spoplatňovania ka�dého výstupu
z katastra (aj pre �tátne in�titúcie), s cieľom eliminovať tlak na neúmerné zvy�ovanie
po�iadaviek voči katastru, ktoré nie sú kompenzované adekvátnym spôsobom.

Veľmi dôle�ité je, aby sa pokračovalo v reforme administratívneho riadenia.
Schválený model ôsmich krajských katastrálnych úradov (plus ÚGKK SR) ako nezávislých
právnických osôb a ďal�ích 79 správ katastra v jednotlivých okresoch je z personálneho
hľadiska predimenzovaný, a tým aj predra�ený. Treba ho nahradiť ho �tíhlej�ím
a efektívnej�ím modelom.

ODPORÚČANIA
1. Zabezpečiť opravu chýb v databáze, doplnenie chýbajúcich údajov a zosúladenie �truktúry

zápisu dát v jednotlivých okresoch.

2. Rie�iť problém roztrie�tenosti vlastníctva pozemkov ich prepisovaním na u�ívateľov
(registre obnovenej evidencie pozemkov).

3. Zaviesť expresné poplatky (po zabezpečení riadneho dodr�iavania zákonných lehôt).

4. Spoplatniť ka�dý výstup z katastra, a to pre v�etky subjekty.

5. Zreformovať predimenzovaný a drahý model administratívneho riadenia katastrov.
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15. ENVIRONMENTÁLNA REGULÁCIA
Súčasný stav a problémy:

•  Environmentálna problematika sa vo v�eobecnosti (na Slovensku i vo svete) často
zneu�íva na zdôvodnenie nadmerných zásahov �tátu do ekonomiky.

•  Slovenská politika v oblasti �ivotného prostredia je neucelená, nesystémová a chýba jej
jasný cieľ. Právomoci sú roztrie�tené na rôznych úrovniach verejnej správy.

•  Pri rie�ení problémov s odpadmi legislatíva opäť ignorovala ekologické dane, ktorých
výhodou je priama záťa� znečistenia tam, kde vzniká, a potenciál daňových úradov ako
skúsených kontrolných orgánov. Namiesto toho uprednostnila netransparentný model
Recyklačného fondu.

•  Vznik Recyklačného fondu predpokladá, �e recyklovanie je najekonomickej�ia
a najekologickej�ia forma zhodnotenia odpadu.

•  Zákon o odpadoch ani zákon o obaloch nestanovujú jasné pravidlá Recyklačnému fondu
na prerozdeľovanie vybratých poplatkov za odpady. Fond zároveň nepodlieha kontrole
Najvy��ieho kontrolného úradu SR a majetok neobstaráva v rámci systému verejného
obstarávania. Spolu s tým, ako �tedro mu zákon nadelil peniaze na správu, sa otvára veľký
priestor na zneu�ívanie inkasovaných peňazí.

Reguláciu v oblasti �ivotného prostredia upravuje na Slovensku spleť zákonov, počnúc
Ústavou SR, cez zákon o miestnej a �tátnej správe a� po �pecifické právne normy týkajúce sa
osobitných druhov znečistenia (odpadové vody, ovzdu�ie). V roku 2001 k nim pribudol zákon
č. 223/2001 o odpadoch a v roku 2002 zákon o obaloch, ktoré upravujú fungovanie a odvody
do Recyklačného fondu určené na financovanie recyklovania odpadov z výrobkov
uvádzaných na domáci trh.

Podnikatelia pova�ujú environmentálnu legislatívu za ťa�kopádnu, čo e�te viac
skomplikovali ostatné dva zákony. Kompetencie v tejto oblasti sú navy�e roztrie�tené.
Disponujú nimi orgány na v�etkých úrovniach verejnej správy, čo zni�uje vymáhateľnosť
platných zákonov. Pôsobnosť �tátu vymedzuje zákon č. 595/1990 Z.z. o �tátnej správe pre
�ivotné prostredie. Ústredným orgánom �tátnej správy zodpovedným za environmentálnu
oblasť je Ministerstvo �ivotného prostredia SR. Kompetencie v�ak majú aj okresné úrady
a obce.

Povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane �ivotného prostredia definuje
zákon č. 17/1992 Z.z. o �ivotnom prostredí. Zákon č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na �ivotné prostredie určuje povinnosť posudzovať environmentálne dopady pripravovaných
stavieb, zariadení, rozvojových projektov či v�eobecne záväzných právnych predpisov.

Nespokojnosť podnikateľov sa týka predov�etkým úradného konania pri povoľovaní
stavieb upraveného stavebným zákonom. Ten vymedzuje lehoty na stanoviská
zainteresovaných strán, aj tak sa v�ak celý povoľovací proces neúmerne naťahuje. Bolo by
účelné zjednodu�iť a sprehľadniť stavebné konanie, aby mohli podnikatelia vybaviť veľmi
�irokú paletu povolení na jednom mieste, prostredníctvom jedného koordinujúceho orgánu
(úradníka).
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Ochrana ovzdu�ia je predmetom zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdu�ia a zákona
č. 401/1998 Z.z o poplatkoch za znečisťovanie ovzdu�ia. O poplatkoch pritom rozhodujú
okresné úrady i obce, čo ponecháva pomerne �iroký priestor na subjektívny výklad noriem.

Novými iniciatívami v environmentálnej oblasti sú zákon o odpadoch a zákon
o obaloch. Zákon o odpadoch zriadil Recyklačný fond, do ktorého majú povinne prispievať
výrobcovia a dovozcovia tovarov �pecifikovaných v zákone. Umo�ňuje odpustiť poplatky za
predpokladu, �e pôvodcovia zhodnotia odpad vo vlastnej ré�ii. Pod týmto zhodnotením sa
v�ak myslí recyklovanie. Pritom napríklad pri často kritizovaných PET fľa�iach sa ukazuje, �e
najrozumnej�ím vyu�itím odpadu z nich nie je separovanie ani skládkovanie, ale ekologické
spaľovanie (pri vysokých teplotách).

Recyklačný fond má takto získané peniaze prerozdeľovať na základe nejasne
stanovených pravidiel (jeho činnosť nespadá pod kontrolu Najvy��ieho kontrolného úradu sa
ani sa naň nevzťahujú pravidlá verejného obstarávania). Zákon o obaloch navy�e značne
komplikuje situáciu obchodníkom, ktorí budú povinní zálohovať nevratné obaly.

Potreba systémového rie�enia
Na Slovensku �tát pomerne prísne reguluje činnosti spojené s vplyvom na �ivotné

prostredie. Absentuje pritom zhodnotenie ekonomických dopadov takejto regulácie. Často sa
stáva, �e pod hlavičkou ochrany �ivotného prostredia sa zavádza dodatočné zdanenie.

Systémovým rie�ením by boli ekologické dane, ktoré by sa koncentrovali na konkrétne
formy znečisťovania �ivotného prostredia pri produkcii tovarov a pri ich likvidovaní, keď sa
premenia na odpady. �tát by stanovil sadzby na zdaňovanie jednotlivých emisií (alebo �kôd)
v závislosti od toho, ako negatívne pôsobia na ľudský organizmus a �ivotné prostredie.

Poplatky do Recyklačného fondu sú vo vzťahu k záťa�i na �ivotné prostredie
neadresné. Zaťa�ujú výrobok bez ohľadu na to, akou technológiou boli materiály v ňom
obsiahnuté vyrobené. Tento systém v skutočnosti motivuje podnikateľov uprednostňovať
menej nákladné výrobné (alebo likvidačné) postupy, ktoré sú spravidla aj menej citlivé
k �ivotnému prostrediu.

Ekologické dane mo�no nasmerovať priamo na emisie do ovzdu�ia, do podzemných či
povrchových vôd. Imputujú sa do ceny výrobku alebo slu�by, teda aj do ceny za skládkovanie
či spaľovanie odpadov. Technológie výroby tovarov a zhodnocovania odpadov, ktoré
spôsobujú väč�ie �kody, by boli v dôsledku ekologického zdaňovania nákladnej�ie. V súťa�i
by to motivovalo výrobcov ako aj podnikateľov v odpadovom hospodárstve uprednostňovať
ekologickej�ie (teda lacnej�ie) rie�enia.

K najväč�ím producentom znečistenia patria výrobcovia elektrickej energie. Keď�e jej
cenu �tát e�te stále reguluje, ekologické dane by iba zvý�ili jeho náklady a stratu. A� od
začiatku roka 2003, keď cenovú reguláciu v energetike prevezme Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví, dôjde k deregulácii cien energií. Tým sa vytvoria podmienky na
prenesenie ekologických daní do konečnej ceny. Spotrebitelia sa pri výbere
elektrospotrebičov či formy vykurovania budú konečne rozhodovať na základe neskreslených
cenových informácií.

Prostriedky na zmiernenie nepriaznivých dopadov činnosti človeka by mali byť čo
najjednoduch�ie, namierené priamo na konkrétne �kody. Najlep�ou cestou je tieto náklady
imputovať, vniesť do cenového systému. Potrebná informácia sa tou najefektívnej�ou cestou
dostane priamo k subjektom trhovej výmeny bez toho, aby �tát prikazoval, čo majú robiť.
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ODPORÚČANIA
1. Vytvoriť jednotný systém ekologických daní.

2. Odstrániť deformácie cien elektrickej energie a plynu. Nerobiť sociálnu politiku cez ceny
ale napríklad cez navrhovaný jednotný systém sociálnej solidarity.

3. Presunúť energie do vy��ej sadzby dane z pridanej hodnoty (tak ako v EÚ). Vy��ia cena
energií stimuluje investície do úspor, tlmí dopyt po energiách, a teda aj záťa� pre �ivotné
prostredie.
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16. NEFORMÁLNE PRAVIDLÁ
Firmy s rovnakými formálnymi pravidlami a rovnakými mana�érmi sa v praxi často lí�ia v
hospodárskych výsledkoch. To platí aj pre �táty. Prekopírovaním formálnych noriem z Fínska
do Bolívie by sa táto latinsko-americká krajina nedostala v kvalite podnikateľského prostredia
okam�ite na úroveň �kandinávie.

O význame neformálnych pravidiel svedčí, �e na celom území Slovenska platia ak nie
identické tak aspoň veľmi podobné formálne pravidlá, napriek tomu ekonomická výkonnosť
jednotlivých regiónov je dramaticky odli�ná. Podľa niektorých odborníkov spočíva pôvod
týchto rozdielov v existencii ťa�ko merateľných hodnôt, ku ktorým sa be�ne ráta
medziľudský kapitál, či�e spoločenské pravidlá umo�ňujúce spoluprácu, efektívnej�ie
vyu�ívanie komparatívnych výhod jednotlivcov, podnikov, organizácií, sietí.

Kvalitný medziľudský kapitál je podmienkou prilákania investícií do inovačne
náročných odvetví. Zdrojovo náročné odvetvia vy�adujú geografickú blízkosť pracovnej sily,
nerastných surovín, dopravnej a energetickej infra�truktúry. Ekonomické aktivity typické pre
informačnú spoločnosť sú v�ak zalo�ené na tímovej práci, na zlo�itej, formálnymi normami
ťa�ko regulovateľnej spolupráci.

Nedostatok medziľudského kapitálu vedie k potrebe roz�irovania formálnych dohôd,
kontraktov, ktoré musia byť pripravované s cieľom pokryť v�etky mo�né predvídateľné
prípady, čím sa zvy�ujú transakčné náklady.

V dôsledku neprimeraného zamerania neformálnych pravidiel na rozdeľovanie (nie na
tvorbu bohatstva) vznikali v SR skupiny jednotlivcov a organizácií navzájom si mimoriadne
dôverujúcich, av�ak neschopných kooperácie s inými skupinami. V tomto prípade mô�eme
hovoriť o de�trukcii medziľudského kapitálu. Príkladom mô�u byť zoskupenia lobujúce za
úzke skupinové záujmy, mafie a podobne.

V grafe sú uvedené čiastočné výsledky prieskumu medziľudskej dôvery, ktorý bol
realizovaný na vzorke 47 krajín uprostred 90. rokov.

Treba poznamenať, �e relatívne vysoké postavenie niektorých menej rozvinutých
krajín je v súlade s predpokladom, �e
pri veľkých spoločenských zmenách
(pri prechode z jednej civilizačnej vlny
do inej) dochádza k erózii
medziľudského kapitálu. To by
znamenalo, �e napríklad Čína, preva�ne
agrárna krajina, pravdepodobne
zaznamená negatívne zmeny v
nameranej miere dôvery pri
spriemyselňovaní. Navy�e, vysoká
dôvera v rámci hraníc konkrétnej
skupiny (ostrova dôvery) e�te nemusí
znamenať, �e skupina je schopná
spolupracovať s inou skupinou, �e
existuje premosťovací (bridging)
medziľudský kapitál. Ten sa vzťahuje
na spoločenské vzťahy prekračujúce
hranice spoločenských skupín,
etnických skupín a rodov.

Index dôvery medzi občanmi
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V ostatnom období dochádza podľa viacerých autorov k obnove medziľudského
kapitálu a to najmä v krajinách, v ktorých prebehla priemyselná revolúcia dostatočne dávno.
Relevantné trendy v na�ej spoločnosti nie sú merané dostatočne presne a intenzívne. Na
podporu spomínaného tvrdenia mô�me uviesť prieskum Podnikateľskej aliancie Slovenska,
ktorý sa uskutočnil na malej vzorke (20) podnikov.

Vyplýva z neho, �e spoľahlivosť obchodných partnerov sa v sledovanom období
rokov 2001 a 2002 zlep�ovala. Vzhľadom na charakter polo�enej otázky v�ak nie je vylúčené,
�e optimizmus vyplývajúci z odpovedí bol spôsobený aj re�trukturalizáciou slovenských bánk
a následným zlep�eným prístupom k úverom, ako aj zefektívnením systému konkurzov,
respektíve iných formálnych noriem.

ZÁVER
1. Slovensko zaznamenalo v 90. rokoch podstatné zhor�enie u� aj tak zlých neformálnych

vzťahov. Do�lo takmer k rozpadu dôvery, ktorá je nevyhnutná na kooperáciu medzi
jednotlivcami a firmami. Dôsledkom je enormný nárast transakčných nákladov, ktoré
musia účastníci akejkoľvek výmeny pre absenciu nepísaných pravidiel vynalo�iť navy�e.

2. Domáce aj zahraničné skúsenosti poukazujú na fakt, �e ekonomická úspe�nosť krajín
a firiem je závislá od kvality neformálnych pravidiel, najmä medziľudského kapitálu.

3. Začlenenie SR do integračných zoskupení si vy�aduje harmonizáciu nielen formálnych
pravidiel (zákonov, inflácie či deficitu verejných financií), ale aj neformálnych pravidiel.

4. V dôsledku neprimeraného zamerania neformálnych pravidiel na rozdeľovanie (nie na
tvorbu bohatstva) vznikali v SR skupiny jednotlivcov a organizácií navzájom si
mimoriadne dôverujúcich, av�ak neschopných kooperácie s inými skupinami. V tomto
prípade mô�eme hovoriť o de�trukcii medziľudského kapitálu.

5. V ostatnom období dochádza k čiastočnému miernemu zlep�ovaniu situácie, k zvy�ovaniu
dôvery medzi podnikmi v SR. Ostatné parametre medziľudského kapitálu v�ak
zaznamenávajú naďalej zhor�ovanie či stagnáciu (dôvera občanov formálnym in�titúciám,
členstvo v neformálnych organizáciách, rozvodovosť, kriminalita).

6. Umo�nenie spolupráce jednotlivcov a malých spoločností v globalizovanom svete
predpokladá harmonizáciu formálnych aj neformálnych pravidiel. Tie sa nemusia stať
v celom svete identické, musia byť v�ak kompatibilné, harmonizované.

7. Vzhľadom na spontánny charakter medziľudského kapitálu bude jeho ďal�í rozvoj do
veľkej miery závislý od súkromných investícií doň.
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17. PROFESIJNÉ KOMORY
S POVINNÝM ČLENSTVOM

Súčasný stav a problémy:

•  V súčasnosti existuje na Slovensku zo zákona 19 profesijných komôr s povinným
členstvom, kým napríklad v Česku je ich iba 11.

•  �tát obmedzuje vstup do vybraných odvetví, keď vy�aduje členstvo v príslu�nej
profesijnej komore, na ktoré nestačí registrácia s automatickým udelením licencie.
Členstvo sa podmieňuje ďal�ími nále�itosťami (odbornými skú�kami), ktoré �tát definuje
veľmi v�eobecne, tak�e podnikateľ je pri vstupe na trh často v rukách stavovských
organizácií.

•  Komory mô�u obmedzovať konkurenciu aj medzi členmi stanovovaním minimálnych cien
(príklad Slovenskej komory audítorov) alebo cenovými odporúčaniami, ktoré síce nie sú
záväzné, ale komory ich vynucujú od členov neformálne.

•  Komory majú zo zákona výsadné postavenie pri ovplyvňovaní verejnej moci. Hrozí
presadzovanie vlastných záujmov na úkor nečlenov, daňovníkov a spotrebiteľov.

Spoločným znakom v�etkých komôr s povinným členstvom na Slovensku je
obmedzovanie vstupu nových podnikateľov na trh, ale aj regulácia činnosti u� aktívnych
podnikateľov � členov. Argumentom na vznik komôr je zväč�a deklarovaná potreba preniesť
niektoré regulačné a registračné kompetencie zo �tátu na stavovskú samosprávu.

Vzorom pre slovenské právo je legislatíva kontinentálnej Európy, predov�etkým
Nemecka. Podľa tohto vzoru by komory mali plniť nasledovné funkcie:

a) Vedú register členov, prípade vydávajú autorizačné povolenia na výkon funkcie.

b) Sú garantom zvy�ovania kvalifikácie ich členov. Napríklad v prípade lekárov majú na
starosti organizáciu alebo aspoň metodické usmerňovanie �kolení, na ktorých je lekár
povinný dopĺňať si vzdelanie.

c) Dostatočná kvalifikácia býva podmienkou na prijatie podnikateľa za člena komory.
Napríklad členom komory vy�adujúcej právnické vzdelanie (advokáti, notári, komerční
právnici) sa absolvent vysokej �koly mô�e stať a� po určitej čakacej lehote a po
absolvovaní skú�ok, ktorých obsah určuje komora.

d) Zástupcovia komory sú členmi rôznych poradných orgánov, hodnotiacich a výberových
komisií, ktoré zriaďuje verejná moc. Majú právomoc spolurozhodovať o zále�itostiach,
ktoré sa týkajú priamo komôr alebo ich členov.

e) �tátne orgány musia komory zahrnúť do pripomienkového konania pri príprave zákonov,
ktoré majú bezprostredný vplyv na ich členov.

f) Komory majú dbať na dodr�iavanie pravidiel (etických aj legislatívnych) zo strany ich
členov. Na plnenie tejto funkcie im zákony dali aj represívne právomoci. Orgány komory
majú právo v prípade poru�enia pravidiel vylúčiť podnikateľa z komory, čím mu
znemo�nia ďal�í výkon povolania. Ich rozhodnutia sú v�ak preskúmateľné súdom.

Tieto podmienky sú brzdou vstupu na trh i preká�kou pri výkone povolania. Zákon
navy�e umo�ňuje komorám voľnosť pri tvorbe vnútorných smerníc prípadne etických
kódexov, ktorými sa musia ich členovia pod hrozbou represií riadiť.
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Protimonopolný úrad SR napríklad v roku 2001 pozastavil platnosť jedného paragrafu
smernice Slovenskej lekárnickej komory, ktorý znel: �Rada regionálnej komory nevydá
osvedčenie �iadateľovi, ktorý má vykonávať lekárnické povolanie v lekárni, ktorej
vzdialenosť je od inej lekárne menej ako 500 m alebo ak by počet obyvateľov v danom
regióne klesol pod 5 000 obyvateľov na jednu verejnú lekáreň�. Úrad to pova�oval za
poru�enie pravidiel hospodárskej súťa�e.

Komory sú významným nástrojom lobovania, aby verejná moc rozhodla v prospech jej
členov. Túto výsadu im pritom umo�nil sám zákonodarca, keď stanovil povinnosť �tátnym
orgánom pozývať do zmie�aných výberových a rozhodovacích komisií zástupcov komôr. V
symbióze napríklad funguje spolupráca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej
komory s Ministerstvom pôdohospodárstva SR. Delegovaní zástupcovia komory
spolurozhodujú o udeľovaní dotácií, ktoré v�ak nemusí byť v súlade so záujmami
spotrebiteľa, daňovníka ani výrobcov.

Systémovým rie�ením by bolo zru�iť povinné členstvo v stavovských komorách.
V praxi to v�ak mô�e naraziť na viacero preká�ok. Vyrie�iť by sa musela predov�etkým
otázka, čo urobiť s právomocami, ktoré na komory delegovala verejná moc. Ich návrat pod
kompetencie �tátnych orgánov by nemusel znamenať zvý�enie efektívnosti výkonu. Týka sa
to predov�etkým vedení registrov prípadne rozdeľovania povinností, ktoré niektorým
povolaniam prislúchajú zo zákona (napríklad notári v prípade dedičských konaní).

Účelom prehodnotenia fungovania stavovských komôr s povinným členstvom nie je
spochybňovať po�iadavku odbornej spôsobilosti, ktorú by mali spĺňať osoby pri výkone
povolania. Tieto po�iadavky by sa v�ak nemali zneu�ívať na obmedzovanie slobody
podnikania.

ODPORÚČANIA
1. Zru�iť povinné členstvo v stavovských komorách a zru�iť právomoc komôr stanovovať

dodatočné podmienky vstupu a podnikania v odvetví.

2. Pri vybraných povolaniach mo�no povinné členstvo nahradiť registráciou na základe
jasných pravidiel (vy�adované vzdelanie, dĺ�ka odbornej praxe). Po ich splnení by sa
povolenie (licencia, koncesia) na výkon povolania malo udeľovať automaticky.

3. Zvá�iť, či pri povolaniach, ktoré si vy�adujú určitý stupeň alebo druh vzdelania (lekári,
lekárnici, advokáti, architekti), je nevyhnutné viesť osobitný register alebo by na to stačil
� ako pri iných druhoch podnikania � �ivnostenský register.

4. Ak komora vykonáva činnosť, ktorú na ňu priamo delegoval �tát, treba tento úkon jasne
definovať a odlí�iť ho od ostatných činností (napríklad od prerozdeľovania dedičských
konaní medzi notármi).

5. Náklady na činnosti, ktoré delegoval na komoru �tát, by mal platiť ten, kto ich vyu�íva.
Ak napríklad registre slú�ia len na kontrolu zo strany �tátneho orgánu, mal by za ne platiť
�tát.
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ZÁVER
Podmienky podnikania na Slovensku sa za ostatné �tyri roky zlep�ili. Svedčia o tom nielen
�tatistické ukazovatele, ale aj subjektívne hodnotenia firiem. V poslednom roku PAS
pravidelne mapovala medzi svojimi členmi kvalitu podnikateľského prostredia. Od 1. júla
2001 do 1. júla 2002 sa situácia meraná Indexom podnikateľského prostredia (IPP) mierne
zlep�ila, keď hodnota indexu postupne narástla z hodnoty 100,0 bodu na úroveň 103,3 bodu.

Ak v�ak napríklad v oblasti financovania je zlep�enie výrazné a prejavuje sa u� dlh�í
čas, vo väč�ine oblastí ho mo�no vnímať podstatne slab�ie. V niektorých oblastiach sa zatiaľ
podarilo dosiahnuť len minimálne zlep�enie, niekde �iadne. V ojedinelých prípadoch
(napríklad v pracovnom práve) sa situácia dokonca zhor�ila.

Keď�e viacero pozitívnych opatrení sa podarilo schváliť a� v roku 2002, na ich
prejavenie si bude treba e�te počkať. U� teraz v�ak mo�no predpovedať zlep�enie v oblastiach
najviac postihnutých prieťahmi vo vybavovaní a korupciou, ako je kataster nehnuteľností,
licenčná a dotačná politika či súdnictvo.

K najvá�nej�ím preká�kam podnikania na Slovensku naďalej patrí nestabilita
legislatívy. Vysoký počet prijímaných zákonov a noviel u� v 90. rokoch viedol k ich
nekvalite, ktorá si vynucovala potrebu ďal�ích zmien. V ostatných rokoch počet
schvaľovaných noriem ďalej stúpol aj v súvislosti s potrebou prijímania tzv. eurozákonov.

Smernice Európskej komisie boli do slovenského právneho poriadku vo viacerých
prípadoch zapracované nekvalifikovane. Podniky na Slovensku zaťa�ili neraz náročnej�ími
po�iadavkami, aké sa uplatňujú v krajinách Európskej únie. Pod zámienkou aplikovania
smerníc EÚ sa vytvorili niektoré nové úrady, ktoré únia v skutočnosti nevy�aduje, napríklad
Úrad pre �tátnu pomoc, Úrad pre verejné obstarávanie. Výsledkom je neefektívnosť, potreba
spájania len nedávno vzniknutých úradov a s tým súvisiaca nestabilita dopadajúca na
podnikateľské prostredie.

V tomto volebnom období by preto malo byť úlohou zákonodarcov na Slovensku
radikálne zní�iť počet prijímaných zákonov a zvý�iť ich kvalitu. Napríklad daňové zákony sú
po desiatkach novelizácií (často prijímaných v časovom strese) u� natoľko rozsiahle
a neprehľadné, �e bude potrebné niektoré z nich nahradiť novými � podstatne jednoduch�ími
a stručnej�ími zákonmi. E�te predtým v�ak bude potrebné prijať úplne nové zákony v doteraz
zanedbávaných oblastiach právneho poriadku.

Vláda by sa tentoraz u� nemala vyhnúť zásadnej revízii výdavkov. Priestor na ich
plo�né �krtenie sa dávno vyčerpal. Rozhodnutia o zo�tíhlení �tátu i o zmene systému
solidarity sú nutné, aby sa zabránilo ďal�iemu narastaniu u� beztak vysokého schodku
verejných financií. Potrebné reformy treba presadiť napriek očakávanému odporu zástancov
sociálnych istôt. Ďal�ie zvy�ovanie �tátneho dlhu by malo do budúcna e�te vá�nej�ie sociálne
dopady. Akokoľvek bude vláda dôsledná v zo�tíhľovaní aparátu a redukcii verejných
výdavkov, neuspeje, ak sa nepodarí zní�iť nezamestnanosť. Bez výraznej redukcie počtu ľudí
poberajúcich sociálne príjmy nie je reálne ani v horizonte viacerých rokov dosiahnuť
vyrovnaný �tátny rozpočet. Zvý�enie zamestnanosti je kľúčové nielen z politického
a sociálneho hľadiska, ale aj z hľadiska mo�ností konsolidovania verejných financií.

Táto �túdia priná�a v jednotlivých oblastiach celý rad odporúčaní, ktorých realizácia
by pomohla výrazne stimulovať podnikateľskú aktivitu, a teda aj vytváranie nových
pracovných príle�itostí. Viaceré z nich sú známe, niektoré snáď prinesú novú in�piráciu pre
tvorcov zákonov či hospodárskej politiky.
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