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23.02.2007 – PAS upozorňuje na neriešenie a prehlbovanie problémov 
podnikateľského prostredia 
 
Výrazne skrátiť dĺžku súdnych konaní, zotrvať pri zreformovanom daňovom systéme, znížiť 
a zjednodušiť odvodové zaťaženie, pokračovať v reforme zdravotníctva s cieľom vybudovať 
udržateľný, efektívny a transparentný systém, v školskom systéme vo väčšej miere aplikovať 
metódy výučby používané v krajinách úspešných v medzinárodných porovnaniach. To sú 
vybrané body dokumentu s názvom Wish List 2006, v ktorom podnikatelia združení 
v Podnikateľskej aliancii Slovenska sformulovali svoje požiadavky na ďalšie zlepšovanie 
podnikateľského prostredia a predložili ich politickým stranám pred voľbami. Hoci Svetová 
banka v štúdii Doing Business 2005 označila Slovenskú republiku za najreformnejšiu krajinu, 
viaceré oblasti na svoju reformu len čakajú. 
 
Renomované medzinárodné inštitúcie ako Svetová banka či Svetové ekonomické fórum sa 
zhodujú v tom, že vo svete je približne 35 krajín, v ktorých sa podniká jednoduchšie ako na 
Slovensku. Elimináciu bariér podnikateľského prostredia a konkurenčných nevýhod 
slovenskej ekonomiky považuje PAS za najlepšiu cestu k rýchlejšiemu dobiehaniu vyspelých 
krajín a zabezpečeniu vyššej životnej úrovne a kvality života pre obyvateľov Slovenska. 
PAS preto vyzýva predstaviteľov vlády, aby venovali viac pozornosti opatreniam na 
systematické zvyšovanie kvality podnikateľského prostredia na Slovensku. Tým sa vytvoria 
predpoklady na zvyšovanie zamestnanosti a miezd zamestnancov. Ak totiž hovoríme 
o podnikateľskom prostredí hovoríme o zamestnávateľoch ale tiež o zamestnancoch, ktorí sú 
jeho neoddeliteľnou súčasťou. Akékoľvek zmeny v podnikateľskom prostredí sa preto vždy 
týkajú oboch strán. 
 
4. augusta 2006 schválili poslanci Národnej rady SR programové vyhlásenie vlády. Odvtedy 
ubehlo viac ako pol roka, počas ktorého mali noví ministri možnosť identifikovať najväčšie 
problémy vo svojich rezortoch a pustiť sa do ich odstraňovania. V súčasnosti však možno 
skonštatovať, že po pol roku sa problémy podnikateľského prostredia neriešia, a dokonca 
dochádza k ich zhoršovaniu. V septembri minulého roka zaznamenal Index podnikateľského 
prostredia, prostredníctvom ktorého PAS od roku 2001 pravidelne monitoruje zmeny 
v podnikateľskom prostredí, po prvý raz v histórii pokles hodnoty a k ďalšiemu miernemu 
poklesu došlo na konci roka.  
 
Graf č. 1: Vývoj Indexu podnikateľského prostredia 
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pozn.: Východisková hodnota IPP k 1. júlu 2001 bola 100 bodov 

 
Graf 2: Vývoj kvality podnikateľského prostredia a vývoj ekonomiky 
 

 
 
 



 

 

 
 
Zlepšovanie podnikateľského prostredia dokumentované okrem iného aj rastom IPP 
v posledných rokoch sa odrazilo v rekordnom raste ekonomiky oproti krajinám, ktoré 
nereformovali. Ak sa prestane sa skvalitňovať podnikateľské prostredie, prostriedky ktoré rast 
produkuje budú postupne v ekonomike chýbať. 
 
PROBLÉMY:  
(pozn.: dostupné medzinárodné porovnania sú v Prezentácii z tlačovej konferencie) 
 
Zmeny v daňovom systéme 

- hodnotenie kvality daňového systému v Indexe podnikateľského prostredia 
zaznamenalo v poslednom štvrťroku najvýraznejšie zhoršenie.  

- hoci prijatá úprava, ktorá zavádza degresívnu odpočítateľnú položku a nižšiu DPH len 
na lieky, je menším zlom v porovnaní s predvolebnými zámermi najsilnejšej koaličnej 
strany, tak či tak prišlo k devalvácii jednej z najväčších konkurenčných výhod 
slovenskej ekonomiky. 

- pred touto zmenou hodnotilo Svetové ekonomické fórum slovenský daňový systém 
ako deviaty najlepší na svete opierajúc sa pritom o názory 10 tisíc manažérov z celého 
sveta.  

 
Vymožiteľnosť práva 

- dlhodobo najhoršia položka Indexu IPP 
- podľa Svetovej banky trvá obchodný spor na Slovensku 565 dní; na Novom Zélande 

majú podnikatelia rozsudok v rukách už po 109 dňoch, v Singapure po 120 
a v Lotyšsku po 166 dňoch.  

- podľa analýzy Svetovej banky index počet sudcov/počet obyvateľov patrí na 
Slovensku k najvyšším na svete – na 100-tisíc obyvateľov pripadá 23 sudcov. Pre 
porovnanie, podiel počtu sudcov na 100-tisíc obyvateľov je vo Francúzsku 8,45, 
v Nemecku 4,46, v Brazílii 2,86 a v Singapure 0,64.  

 
Odvodové zaťaženie a sociálny systém 

- v prieskume, ktorý bol realizovaný v rámci projektu Komplexný audit prekážok 
podnikania na Slovensku, podnikatelia identifikovali súčasné odvodové zaťaženie ako 
tretiu najväčšiu prekážku pre fungovanie a rast podnikania na Slovensku. 

- Vláda vo svojom programe potrebu znižovania odvodového zaťaženia 
neidentifikovala.  

- Podnikateľom prekáža nielen výška odvodových sadzieb, ktorých plošné zníženie by 
väčšina podporila aj za cenu rozšírenia odvodovej základne, ale tiež byrokracia s nimi 
spojená.  

- Pokiaľ súčasná vláda z akýchkoľvek dôvodov nevidí priestor na znižovanie 
nominálnych odvodových sadzieb, ktoré mimochodom patria k najvyšším v Európe, 
môže zrealizovať z hľadiska verejných financií rozpočtovo neutrálne opatrenia 
smerujúce k zjednodušeniu a sprehľadneniu daňovo-odvodovej agendy (stabilizácia 
daňovo-odvodovej legislatívy, lepšie informovanie o pripravovaných zmenách, 
stotožnenie hrubej mzdy zamestnanca so mzdovými nákladmi zamestnávateľa, 
zlúčenie súčasných odvodových sadzieb daňového charakteru do jedného 
redistribučného odvodu, ktorý by bol odvádzaný na jeden účet, zjednotenie výberu 
daní a odvodov, zjednodušenie výkazníctva, zlepšenie informačnej prepojenosti medzi 
príslušnými úradmi; proti zneužívaniu sociálneho systému možno účinnejšie bojovať 
zverejnením zoznamu beneficientov sociálnych dávok na internete, aby bolo 
zneužívanie solidarity verejne kontrolovateľné, a teda aj riskantnejšie) 

 



 

 

Zneisťovanie investorov v oblasti energetiky, zdravotníctva a dôchodkového 
zabezpečenia 

- Energetika – nezávislosť regulačných orgánov obmedzuje politické intervencie pri 
cenotvorbe; ciele politických strán a celej spoločnosti nie sú vždy identické; 
Posiľňovanie vplyvu štátu pri určovaní cien energií je spojené s rizikom, že ak 
reguláciou štát stlačí ceny energií na neprimerane nízku úroveň, odrazí sa to 
v znížených investíciách energetických spoločností. 

- Zdravotníctvo – zásadná zmena podmienok na podnikanie; narušenie právnej istoty; 
zásah do súkromného vlastníctva; zrušenie motivácie poisťovní tlačiť na zvyšovanie 
efektívnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.  

- Dôchodkové zabezpečenie – zásadná zmena podmienok na podnikanie, nepodložená 
kritika II. dôchodkového piliera 

 
Korupcia a byrokracia 

- Korupcia = druhá najhoršia položka IPP 
- podľa Indexu vnímania korupcie sa na Slovensku korupcia medziročne znížila, avšak 

v rebríčku sme sa prepadli o 2 miesta nižšie, tzn. v iných krajinách sa robia 
razantnejšie opatrenia 

- najproblematickejšie oblasti podľa podnikateľov: verejné zákazky, štátna podpora 
vybraným firmám, eurofondy;  

- Byrokracia = tretia najhoršia položka IPP 
- najviac zaťažujúce inštitúcie: Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, štatistický 

úrad;  
- stále takmer nulová informačná prepojenosť medzi úradmi 

 
Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní – kolektívne zmluvy vyššieho stupňa 

- členská základňa odborov klesá (27% participácia zamestnancov v roku 2003) 
- umelé vyrovnávanie mzdových nákladov a znižovanie konkurencie na trhu práce 
- zníženie atraktivity ekonomicky slabších regiónov 
- celkové zníženie tvorby nových pracovných miest; pre zamestnancov ekonomicky 

slabších podnikov hrozba prepúšťania. 
- súvisiaci problém: neporovnateľne nižšia kontrolovateľnosť poslaneckých návrhov 

 
Nezamestnanosť a novela Zákonníka práce 
 
Vývoj miery nezamestnanosti v rokoch 2002 až 2007  
podľa počtu evidovaných nezamestnaných v percentách:  
Obdobie 2002 2003  2004  2005  2006  2007 

január 19,69  17,71 16,60 13,39  11,82   9,45  

február  19,57  17,07 16,51  13,08 11,66  

marec 19,12 16,48 16,00  12,71  11,42   

apríl 18,07  15,44  15,25  11,87  11,04   

máj 17,67  14,81  14,47 11,33 10,56  

jún 17,62 14,60  13,91 11,09 10,36  

 júl  17,61  14,49 13,65  11,03 10,20  

august  17,21  14,31 13,24  10,88  9,85  

september 16,61  13,87  13,14   11,20 9,75  

október  16,44 13,75  12,72 10,93  9,27  

november  16,75  14,19  12,58 10,86   9,12  

december 17,45 15,56  13,07 11,36   9,4   
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
 



 

 

- návrh novely Zákonníka práce vráti pracovnú legislatívu do obdobia spred začiatku 
znižovania nezamestnanosti 

- podľa Svetovej banky vo svete až 71 krajín, v ktorých je pracovná legislatíva 
naklonená podnikaniu priaznivejšie ako na Slovensku.  

- Z pohľadu PAS je dôležité, aby sa  
o nekomplikoval proces prepúšťania  
o neznižoval rozsah nadčasovej práce 
o nekomplikovali podmienky reťazenia pracovných pomerov na dobu určitú.  
o nepridávali zamestnávateľom nové administratívne povinnosti voči štátu 
o nezvyšovali právomoci zástupcov zamestnancov na riadení spoločností 

- novela ide proti všetkým 5 základným požiadavkám PAS 
- zmluvná voľnosť a pružný pracovný trh vytvárajú základný predpoklad pre 

dosahovanie prosperity 
- najlepším ochrancom zamestnancov nie sú odborári, ani Zákonník práce ale 

konkurencia na pracovnom trhu; čím väčšia flexibilita, tým väčšie pozitívne efekty 
konkurencie  

- zvyšovanie ochrany zamestnancov znižuje šance nezamestnaných nájsť si zamestnanie 
- reštrikcie voči zamestnávateľom negatívne ovplyvní tvorbu nových pracovných miest 
- PAS identifikoval v ZP 176 zmien 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
prezentácia principiálneho prístupu PAS k pracovnej legislatíve a  ustanovení novely 
Zákonníka práce s veľkým a zásadným vplyvom na podnikanie je v samostatnom súbore. 
 
 
Podnikateľská aliancia Slovenska 
Bratislava 22. februára 2007 

Rozdelenie zmien v ZP podľa ich dopadov na podnikanie 
zbytočné zmeny 16 
akceptovateľné zmeny 65 
priaznivejšie podmienky pre ZĽ 15 
zmiešané dopady (+/-) 6 
zanedbateľný negatívny vplyv 12 
malý negatívny vplyv 3 
stredný negatívny vplyv 13 
veľký negatívny vplyv 21 
zásadný negatívny vplyv 25 


