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Stručné zhrnutie
Cieľom tohto materiálu je odporučiť konkrétne priorizované opatrenia na zlepšenie
podnikateľského prostredia na Slovensku.
Dokument je rozdelený do troch celkov. Prvá časť je teoretická a ponúka prehľad definícií
podnikateľského prostredia a používaných metodológií na meranie kvality podnikateľského
prostredia. Taktiež sa v nej nachádza prehľad relevantných iniciatív na európskej a národnej
úrovni prezentujúce riešenia v oblasti podnikateľského prostredia, ktorých implementácia by
podľa nášho názoru mala pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie na Slovensku.
V druhej časti sa zaoberáme predovšetkým stanovením aktuálnej pozície Slovenska z
pohľadu konkurencieschopnosti a podnikateľského prostredia na globálnej, európskej a
národnej úrovni prieskumom rôznych relevantných analýz a rebríčkov hodnotiacich tieto
parametre. Súčasťou tejto časti je identifikácia najúspešnejších krajín v rebríčkoch kvality
podnikania a bližší pohľad na vybrané úspešné krajiny.
Tretia časť ponúka výber odporúčaní, ktorých implementovanie by podľa nášho názoru malo
významný pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie Slovenska. Odporúčania boli
rozdelené do 11 skupín a tie následne zadelené do 4 prioritných oblastí – podnikateľská
legislatíva, začatie podnikania, podmienky v každodennom podnikaní a nepriame opatrenia.
Ku každej skupine opatrení bola zároveň pridelená priorita. Za odporúčania s najvyššou
prioritou považujeme oblasti:
-

Znižovanie administratívneho zaťaženia

-

Zlepšenie v oblasti vymožiteľnosti práva

-

Zvýšenie atraktivity Slovenska pre zahraničných investorov

-

Zníženie daňového zaťaženia a zjednodušenie platenia daní

-

Jednoduchšie zamestnávanie a nižšia cena práce

Detailné opatrenia v rámci jednotlivých skupín odporúčaní sú ďalej rozpracované v sekcii
„Odporúčania“.

Úvod
V podmienkach Slovenskej republiky má podnikanie zásadnú rolu v oblasti tvorby
pracovných miest a rozvoja ekonomiky. Podnikateľské prostredie vo svojom najširšom
ponímaní odráža kvalitu hospodárskych podmienok a predpokladov pre ekonomickú činnosť
podnikateľských subjektov.
Podnikateľské prostredie ako také je širokým pojmom a na jeho utváraní sa v prostredí
Slovenskej republiky podieľa veľký počet inštitúcií a aktérov na národnej i nadnárodnej
úrovni. Pre skúmanie podnikateľského prostredia je v prvom rade potrebné zadefinovať, čo
pod týmto pojmom chápať v prostredí Slovenska.
Je potrebné rozlíšiť, kto sa podieľa na primárnom tvarovaní podnikateľského prostredia
(vytvárania vhodných podmienok pre podnikanie) v úzkom a širokom ponímaní. Taktiež je
potrebné preskúmať, akí aktéri sa podieľajú na monitorovaní podnikateľského prostredia na
národnej a medzinárodnej úrovni a príprave podkladov ktoré majú za cieľ určitým spôsobom
podnikateľské prostredie meniť a upravovať.
Podnikateľské prostredie nie je iba úzko ekonomickým pojmom ale zahŕňa širokú paletu
rôznych faktorov a disciplín. Počet organizácií ktoré sa či už plne alebo okrajovo (dopadovo)
podnikateľskému prostrediu venujú je mnoho. Od štátnych inštitúcií exekutívnej moci,
sociálnych partnerov na Slovensku, mimovládnych organizácií a think tankov, štatistikov,
akademickej obci až po medzinárodné organizácie ekonomického zamerania a Európskej
Únie.

Definícia podnikateľského prostredia
Podľa dokumentu Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj, ktorý mal za úlohu
definovať čo je vhodné pod termínom podnikanie rozumieť pre potreby metodológie
skúmania podnikateľského prostredia sú podnikatelia “osoby, ktoré sa snažia o vytvorenie
hodnoty prostredníctvom vytvorením alebo rozšírením ekonomickej aktivity identifikovaním
alebo využitím produktov, procesov a trhov.” (Ahmad and Seymour 2008)
Podnikateľská aktivita je potom ekvivalentne s definíciou podnikateľov taká aktivita, ktorá
má za cieľ vytvoriť hodnotu vznikom novej alebo expanziou existujúcej ekonomickej aktivity
identifikovaním alebo využitím produktov, procesov a trhov.

Definovať podnikateľské prostredie nie je jednoduchou úlohou kvôli faktu, že ho ovplyvňuje
množstvo faktorov, ktoré siahajú od ekonomického a politického prostredia až po otázky
infraštruktúry, technológií či špecifických potrieb v danom odvetví či daného subjektu. To
dokazuje napríklad i nasledujúca definícia:
„Sledovanie kvality podnikateľského prostredia na Slovensku, určité zovšeobecnenie
zo sledovania podobných parametrov v niektorých ďalších tranzitívnych ekonomikách
poukazuje na fakt, že k rozhodujúcim oblastiam determinujúcim podnikateľské
zámery a rozhodnutia v praxi patria: oblasť financovania firiem a kapitálu,
zamestnanosť, nezamestnanosť a kvalita ľudských zdrojov, sociálna politika v
kontexte s fungovaním trhu práce a jeho legislatívou, celkový právny rámec
podnikania, daňová a odvodová politika v kontexte s politikou v oblasti verejných
financií, miera regulácie trhu, podmienky vstupu na trh a výstupu z trhu,
protimonopolná politika, politika v oblasti dotácií a subvencií, licenčná politika,
certifikácia a systém evidovania vlastníctva nehnuteľnostiach" (Butoracová
Šindleryová a Moroská 2007)
Viac štruktúrovanou definíciou podnikateľského prostredia môže byť tá, ktorá je používaná
v akademickej literatúre1. Tá člení faktory ovplyvňujúce podnikateľské prostredie do troch
úrovní:
Tabuľka 1: Úrovne a faktory podnikateľského prostredia

Úroveň podnikateľského prostredia
Širšie podnikateľské prostredie

Konkurenčné prostredie

Užšie podnikateľské prostredie

1

Faktory v úrovni
Ekonomické faktory
Politické faktory
Sociálne faktory
Technologické faktory
Bariéry vstupu do odvetvia
Sila odberateľov
Sila dodávateľov
Substitučné výrobky
Konkurenčná rivalita
Priami konkurenti
Zákazníci
Dodávatelia
Zamestnanci

Napr. V. Laššák: Podniková politika a stratégia, Banská Bystrica, 1997.

Širšie podnikateľské prostredie tvoria faktory na makro úrovni, ktoré existujú bez ohľadu na
existenciu a postavenie jednotlivých podnikateľských subjektov. Ekonomické faktory sú
výsledkom povahy a orientácie ekonomiky krajiny, pričom ekonomické prostredie vplýva na
zmeny materiálnych, energetických, peňažných, investičných a informačných podmienok.
Ekonomické faktory zahŕňajú oblasti ako inflačné tendencie, zmeny v príjmoch a štruktúre
spotrebiteľských výdavkov, v miere úspor a zadlženosti, úrokovej miery, cenovej stratégie,
všeobecnú dostupnosť úverov a ďalších nástrojov financovania podnikania, tendenciu
obyvateľstva k sporeniu a míňaniu peňazí, priame úrokové miery a podobne.
Zásadný význam pre podnikateľské subjekty majú faktory politickej stability a politickej
orientácie krajiny, v ktorej firma podniká. Politické faktory definujú právne podmienky a
regulujú podnikateľské prostredie. Politicko-legislatívne prostredie vytvára legislatívny a
podporný rámec pre podnikateľské aktivity, reguluje zahranično-obchodné vzťahy, daňovú a
odvodovú politiku, protimonopolnú politiku, stabilitu legislatívneho prostredia, efektivity
súdneho systému, vymožiteľnosť práva, administratívne zaťaženie firiem a podobne.
Technologické faktory možno chápať v úzkom zmysle ako otázku odvetvovú, no pre
podnikateľské prostredie v širšom zmysle majú zmysel najmä faktory ako dostupnosť
ľudského kapitálu a infraštruktúra v oblasti výskumu a vývoja, podpora výskumu a vývoja
a spolupráca so súkromným sektorom v tejto oblasti zo strany štátu a podobne.
Za relatívne marginálne možno považovať sociálne faktory, ktoré podnikateľské prostredie
ovplyvňujú iba nepriamo - hodnoty, názory a životný štýl ľudí v prostredí, vývoj populačných,
kultúrnych, ekologických, demografických, náboženských a etnických podmienok. Teda
všetko to, čo ovplyvňuje hodnotové systémy a tým i aktivitu a chovanie spotrebiteľa a
koncového dopytu po tovaroch a službách.
Inými slovami širšie ekonomické prostredie a jednotlivé faktory sú charakteristické takmer
rovnakým vplyvom a vývojom pre všetky podnikateľské subjekty na danom trhu a ich
zlepšenie alebo zhoršenie má priamy dopad na kvalitu podnikateľského prostredia.
Ďalšie dve úrovne sa venujú konkurenčnému prostrediu na odvetvovej úrovni a následne
a užšie podnikateľské prostredie je vysvetlené na základe známeho konceptu 5 Porterových

síl, ktoré spoločne vymedzujú intenzitu konkurencie v danom odvetví hospodárstva
prostredníctvom piatich konkurenčných síl – súperením medzi etablovanými podnikmi,
potenciálnymi konkurentmi, vyjednávaciu silou zákazníkov, vyjednávacou silou dodávateľov
a existenciou substitučných produktov.
Podobné akademické zadefinovanie podnikateľského prostredia je však podľa nášho názoru
relatívne odťažité od každodenného reálneho života podnikateľov na Slovensku.
Podnikateľské prostredie pre potreby tejto práce bude vnímané predovšetkým ako koncept
externý k samotným podnikateľským subjektom - teda k súboru faktorov, ktoré ich aktivity
ovplyvňujú bez zjavnej možnosti tieto faktory ovplyvniť jednotlivými jednotkami
podnikateľskej aktivity.
Martin Chren v zdôvodnení k projektu Singapur 2.0 hovorí, že podnikanie je založené na
akceptácií troch základných inštitúcií práva – vlastníctvo, zmluva a postih za jej nedodržanie.
Z tohto pohľadu možno podľa neho medzi základné parametre podnikateľského prostredia
zaradiť:


nespochybniteľné a neobmedzované súkromné vlastníctvo a právo vlastníkov
nakladať podľa vlastného uváženia s ich majetkom, vrátane práva na výnosy, resp.
zodpovednosti za straty, ktoré plynú z vlastníctva alebo z podnikateľskej činnosti,



sloboda podnikania, vrátane slobody vstupovať do zmluvných vzťahov s inými bez
obmedzujúcich zásahov zo strany štátu,



účinná a rýchla vynútiteľnosť dodržiavania zmluvných záväzkov v prípade ich
neplnenia niektorou zo zmluvných strán. (Chren 2012)

Ako ďalej hovorí, „Kvalitné podnikateľské prostredie znamená dobré podmienky pre slobodné
podnikanie. Zjednodušene teda možno povedať, že všetko, čo rozširuje slobodu podnikania,
skvalitňuje podnikateľské prostredie. Každý zásah alebo obmedzenie slobody podnikania
znamená zhoršenie podnikateľského prostredia.“ (Chren 2012)
Ďalšou pracovnou definíciou podnikateľského prostredia, ktorá túto podmienku napĺňa je tá
použitá Mariánom Hoštákom - prostredníctvom konceptu konkurencieschopnosti, ktorá
„predstavuje poňatie schopnosti a výkonnosti firmy, sub-sektora, alebo krajiny v oblasti
predaja a dodávok tovaru, služieb na trhu.“ (Hošták 2011).

Na medzinárodnej úrovni možno konkurencieschopnosť jednotlivých štátov vnímať
prostredníctvom atraktívnosti pre priame zahraničné investície. Tento jav – takzvanú novú
“doktrínu konkurencieschopnosti” objasňujú prostredníctvom “inverzii úloh štátu a podniku
– nie podniky, ale štáty, resp. ich vlády, sú „pod tlakom nútené“ súťažiť, v tomto prípade o
získanie či udržanie takejto významnej investície... Pod vplyvom globalizačných procesov a
internacionalizácie ekonomických procesov sa skutočne mení tradičné chápanie
konkurencieschopnosti štátu, a to smerom k vytváraniu nových a kultivácii existujúcich
komparatívnych výhod atraktívnych pre zahraničných investorov“. (Hošoff and Hvozdíková
2009)

Obrázok 1: Faktory konkurencieschopnosti na národnej úrovni

2

Podnikateľské a regulačné prostredie je potom jedným zo štyroch hlavných faktorov, ktoré
ovplyvňujú konkurencieschopnosť spolu s makroekonomickou stabilitou, ľudským kapitálom
a kvalitou a dostupnosťou infraštruktúry.
Konkrétnejšie potom možno pod kategóriou podnikateľské prostredie v krajine rozumieť
nasledujúce prvky:

2



Legislatívny rámec pre podnikanie a vymáhateľnosť práva



Zaťaženie podnikania

Zdroj: http://www.slideshare.net/maria_bulkova/martin-hostak-20092011

o

Administratívne

o Finančné (daňové, odvodové a poplatkové)


Zásahy do slobody podnikania



Infraštruktúra pre podnikanie (podmienky pre podnikanie, kvalita a dostupnosť
kľúčových výrobných faktorov a služieb pre podnikateľov)

Táto štruktúra pre definovanie podnikateľského prostredia bola ďalej detailnejšie
rozpracovaná v dokumente Komplexného auditu prekážok podnikania na Slovensku
vypracovaného Podnikateľskou alianciou Slovenska a Republikou úniou zamestnávateľov v
roku 2006 ako jedného z hlavných prvkov vládneho akčného plánu pre podnikateľské
prostredie v tej dobe.
Tabuľka 2: Prvky podnikateľského prostredia v SR podľa Komplexného auditu prekážok podnikania na Slovensku

Makroekonomický
rámec pre podnikanie

Legislatívny rámec pre
podnikanie

Administratívne
zaťaženie podnikania

Finančné zaťaženie
podnikania

Zásahy do slobody
podnikania

3

3

Makroekonomické indikátory významné pre podnikanie (úrokové miery,
hospodársky rast, inflácia, menový kurz)
Postavenie a význam súkromného sektora (priama účasť štátu na podnikaní,
nepriame zasahovanie štátu do konkurenčného prostredia)
Základné ukazovatele finančnej výkonnosti podnikateľskej sféry (efektivita
práce, hospodárenie podnikov)
Súkromné vlastníctvo a jeho ochrana
Rozsah a kvalita prijímanej legislatívy a jej dopady na podnikateľské
prostredie
Inštitucionálne prostredie pre podnikanie na Slovensku a jeho problémy
Efektívna vymáhateľnosť práva súdnou cestou vrátane fungujúceho
systému konkurzov
Výkonnosť súdnictva
Administratívne prekážky voľného vstupu do podnikania
Neodôvodnené administratívne bariéry pre podnikanie
Bariéry pre podnikanie zo strany podnikateľských organizácií
Systematický prístup k eliminácií administratívneho zaťaženia
Daňové zaťaženie
Odvodové zaťaženie
Poplatkové zaťaženie
Stanovovanie cien tovarov a služieb
Uzatváranie pracovno-právnych vzťahov
Technické požiadavky na kvalitu výrobkov a pracovného prostredia
Ochrana spotrebiteľa
Ochrana životného prostredia
Ochrana hospodárskej súťaže
Zahranično-obchodná výmena
Iné zásahy do slobody podnikania (kvantitatívne obmedzenia, štátne

http://www.businessfriendly.sk/sites/default/files/RUZ_kniha_1.pdf

dotácie)

Infraštruktúra pre
podnikanie

Financie a kapitál – bankovníctvo a burza cenných papierov
Práca, školstvo, zdravotníctvo, veda a výskum
Pôda, pôdohospodárstvo a lesníctvo
Telekomunikácie, pošta, informačné technológie
Energie – elektrina, plyn, teplo, voda
Dopravné služby – cestná doprava, železničná doprava, letecká doprava,
vodná doprava

Je zrejmé, že podnikateľské prostredie predstavuje komplexnú veličinu, ktorá je úhrnom
veľkého množstva oblastí. Otázkou ostáva, akým spôsobom teda podnikateľské prostredie
objektívne merať a kvantitatívne porovnať na národnej a medzinárodnej úrovni.

Merania kvality podnikateľského prostredia
Na meranie kvality podnikateľského prostredia sa používajú rôzne indexy na medzinárodnej
či globálnej úrovni s rôznou konštrukciou a zdrojmi údajov.
Ako hovorí (Jenčíková 2005) k metodológii indexov podnikateľského prostredia “Zvolený
index môže byť unikátny, ak údaje získavame zvláštnym prieskumom a sledujeme len zvolený
účel, alebo môže byť kompozitný, odvodený od niekoľkých, už existujúcich prieskumov a
indikátorov….Za objektívne indexy považujeme tie, ktoré sú vyčísľované z objektívne
merateľných údajov. Subjektívne sú založené na subjektívnych názoroch respondentov
zvoleného súboru”.
Podnikateľské prostredie by sme chceli ďalej zadefinovať ako konkrétnu skupinu faktorov,
ktoré podnikatelia na Slovensku vnímajú ako dôležité a zároveň sú kvantifikovateľné a
porovnateľné s ďalšími krajinami či už v regionálnom alebo globálnom meradle.
Pre takéto porovnania sú vhodné najmä analýzy pripravované nadnárodnými organizáciami,
ktoré majú vyvinutú robustnú metodológiu porovnávania aspektov podnikateľského
prostredia medzi množstvom krajín na globálnej úrovni.

Eurostat a OECD: Program podnikateľských indikátorov
Príkladom takejto metodológie je spoločná iniciatíva Organizácie pre ekonomickú spoluprácu
a rozvoj (Organization for economic cooperation and development, OECD) a európskeho

štatistického úradu Eurostat nazvaná Program podnikateľských indikátorov4, ktorý slúži ako
metodológia pre indikátory, definície a koncepty ktoré umožňujú zber štatistických údajov v
tejto oblasti.
Podľa Eurostatu je podnikanie činnosťou, ktorú možno merať minimálne troma spôsobmi:


Výkonnosť podnikov a podnikateľskej sféry je ovplyvnená podnikateľským
prostredím danej krajiny a mnohými ekonomickými, sociálnymi a environmentálnymi
faktormi, ako i atribútmi samotných podnikov a podnikateľov. Medzi indikátory
zaraditeľné do tejto kategórie patria indikátory “úspešnosti” podnikateľských
subjektov (počet novo vznikajúcich podnikateľských subjektov, čistý prírastok
podnikateľských subjektov, podiel podnikateľských subjektov, ktoré prežijú prvých 3
a 5 rokov svojej existencie a podobne). Z pohľadu zamestnanosti ide o indikátory
hovoriace o úspešnosti novo vznikajúcich a rastúcich firiem naberať a udržiavať
zamestnancov (napr. Podiel na celkovej zamestnanosti v spoločnostiach s vekom 3 a
5 rokov, priemerná veľkosť spoločností s vekom 3 a 5 rokov vyjadrená v počte
zamestnancov). Z pohľadu generovania bohatstva ide o podiel rýchlorastúcich
spoločností podľa obratu a zisku či pridanú hodnotu, produktivitu, výkonnosť export
a výkonnosť v inováciách v mladých spoločnostiach.



Dopad činností podnikov môže byť meraný predovšetkým prostredníctvom
indikátorov ako je rast HDP (ekonomický rast), zamestnanosť (vytváranie nových
pracovných miest) a rovnomernú distribúciu príjmov (redukciu chudoby).



Determinanty podnikateľského prostredia zahŕňajú jednotlivé oblasti, ktoré majú
priamy a nepriamy vplyv na podnikateľské prostredie. Podnikateľská aktivita je totiž
minimálne z časti “samohybná” – to znamená že napríklad zvýšenie HDP sa pretaví do
väčšieho množstva dostupných financií pre novo zakladané podniky. Negatívne
determinanty podnikateľskej aktivity môžu zahŕňať efekty ako zvýšenie okamžitej
nezamestnanosti v nepriaznivých ekonomických podmienkach ako dôsledok toho, že
väčší počet ľudí zvažuje začatie podnikania. (Eurostat Home - European Comission
2013).

4

The OECD-Eurostat Entrepreneurship Indicators Programme, http://www.oecd.org/industry/businessstats/theentrepreneurshipindicatorsprogrammeeipbackgroundinformation.htm

Takzvané indikátory podnikateľských determinantov (Indicators of entrepreneurial
determinants) sú rozdelené do 6 oblastí. Tieto sú následne detailnejšie členené na jednotlivé
sub-oblasti. Ku každej sub-oblasti sú definované kvantifikovateľné indikátory, ktoré sú
dostupné z rôznych rešpektovaných zdrojov, predovšetkým z organizácii ako OECD, Svetová
Banka a Ekonomické fórum.
Ako priznávajú sami autori tejto metodológie, tento zoznam by nemal byť braný ako
definitívny – či už kvôli dostupnosti zdrojových dát alebo schopnosti metodológie pokryť
komplexne taký zložitý sociálno-ekonomický jav ako podnikanie na globálnej úrovni.
Tabuľka 3: Determinanty podnikateľského prostredia - oblasti a kvantifikovateľné indikátory podľa OECD a Eurostat

Regulatórny rámec
Oblasť

Príklady kvantifikovateľných indikátorov

Administratívne prekážky pre začatie
podnikania/vstup na trh

Bremeno vládnej regulácie, Náklady na začatie
podnikania/registráciu spoločnosti, Minimálny kapitál
potrebný pre začatie podnikania, Počet dní potrebný
pre začatie podnikania, Počet procedúr potrebných
pre začatie podnikania

Administratívne prekážky pre rast

Čas potrebný pre prípravu podkladov k daňovému
priznaniu, DPH a sociálnych a zdravotných odvodov,
Registrácia nehnuteľnosti, Administratívne a časové
náklady na vybudovanie skladu

Regulácia bankrotov
Regulácia v oblasti bezpečnosti, zdravia a
životného prostredia
Regulácia v oblasti produktov

Regulácia pracovného trhu
Súdna a legálna regulácia

Sociálna a zdravotné zabezpečenie
Daňové zaťaženie
Trhové podmienky

Skutočný čas pre ukončenie podnikania, Skutočné
náklady pre ukončenie podnikania

Náročnosť prijímania pracovnej sily, Náročnosť
prepúšťania pracovnej sily, Náročnosť prijímania
cezhraničnej pracovnej sily, Rigidnosť legislatívy v
oblasti pracovného času
Vynútiteľnosť kontraktov - finančné náklady, počet
procedúr, časová náročnosť
Verejné výdavky na dávky v nezamestnanosti,
Pokrytie obyvateľov verejným systémom
zdravotníctva
Daň z príjmu fyzických/právnických osôb, Daň z
dividend

Protimonopolný rámec

Protimonopolný rámec (vynútiteľnosť zákonov,
nezávislosť protimonopolných zákonov)

Konkurencia

Nezávislosť sektorových regulátorov, bariéry vstupu
do odvetvia a stupeň vertikálnej integrácie v odvetí

Prístup k domácemu trhu

Prístup k zahraničným trhom
Stupeň verejného zapojenia
Verejné obstarávanie
Prístup k financovaniu
Prístup k úverovému financovaniu
Business anjeli

Prístup k rizikovému kapitálu
Prístup k ďalším typom financovania

Akciové trhy
R&D a technológie

Administratívna záťaž pri importe a exporte (počet
potrebných dokumentov, počet podpisov potrebných
podpisov, čas potrebný pre splnenie zákonných
podmienok)
Počet štátnych podnikov a štátnych investícií,
Vlastníctvo bánk, Vplyv štátu na cenotvorbu na trhu

Kreditný rating krajiny, Objem úverov poskytnutých
súkromnému sektoru, Prístup k úverom
Dostupnosť rizikového kapitálu, Dostupnosť
rizikového kapitálu pri začiatku podnikania (start-up a
seed), Dostupnosť rizikového kapitálu pri expanzii
podnikania
Akvizície súkromných subjektov (buyouts),
Kapitalizácia primárneho a sekundárneho akciového
trhu, Ochrana investorov

Investície do výskumu a vývoja

Výdavky na R&D - súkromný sektor, štát, vysoké
školstvo, Počet udelených patentov podľa bydliska
žiadateľa o patent,

Podmienky pre spoluprácu súkromný sektoruniverzity
Technologická spolupráca medzi
spoločnosťami

Úroveň spolupráce medzi súkromným sektorom a
univerzitami
Počet SMEs deklarujúcich spoluprácu ako zdroj
inovácií

Rozšírenosť technológií
Prístup k vysokorýchlostnému internetu
Systém patentov a štandardov
Podnikateľské schopnosti
Skúsenosti podnikateľov

Obrat z ecommerce predaja, Počet organizácií
využívajúcich e-government služby, Výdavky na ITK
Intelektuálne vlastníctvo

Kvalita management škôl, Počet medzinárodných
študentov v terciárnom systéme vzdelávania v krajine,
Business a podnikateľské vzdelanie-zručnosti Počet ľudí s terciárnym vzdelaním
Infraštruktúra podnikania
Imigrácia
Prírastok zahraničnej pracovnej sily
Kultúra
Postoj spoločnosti k riziku
Postoj spoločnosti k podnikateľom
Túžba v spoločnosti stať sa podnikateľom
Podnikateľské vzdelávanie-mindset

Index podnikateľského prostredia
Index podnikateľského prostredia (IPP) Podnikateľskej aliancie Slovenska je výsledkom
pravidelného monitorovania a hodnotenia kvality podnikateľského prostredia v SR a z
hľadiska metodológie patrí k najrelevantnejším nástrojom merania kvality podnikateľského
prostredia na národnej úrovni.
Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) má vlastnú metodiku a jej výsledkom je index IPP.
Ako je uvedené k metodike Indexu podnikateľského prostredia, základným obdobím na
výpočet IPP, s referenčnou hodnotou indexu 100 bodov, bol 1. júl 2001. Respondenti prvý
raz hodnotili zmeny v podnikateľskom prostredí za tretí štvrťrok 2001. V súčasnosti PAS
publikuje v poradí už štyridsiatu siedmu hodnotu indexu IPP, ktorá zachytáva jeho zmeny v
prvom štvrťroku 2013. Mapovanie podnikateľského prostredia dáva odpoveď tvorcom
hospodárskej politiky, kde je ich snaha pozitívna a kde je vhodné prijať zásadné opatrenia na
zlepšenie.
Metodológia indexu je zvolená nasledovne:
Index má tri hodnotiace kategórie. Prvá kategória má 12 položiek a sleduje vývoj
legislatívneho a regulačného prostredia na Slovensku. Medzi jednotlivými položkami
sú napríklad obchodná legislatíva, legislatíva upravujúca dane, odvody a investície,
vymáhateľnosť práva, trhová regulácia. Druhá kategória má 11 položiek a sumarizuje
vplyvy ostatných vonkajších makroekonomických faktorov na podniky. Sleduje
napríklad cenovú stabilitu, pohyby menového kurzu, fiškálnu politiku, úroveň
infraštruktúry. Tretia kategória indexu má 10 položiek a zohľadňuje príspevok samých
podnikov k vývoju podnikateľského prostredia. Každá z 33 položiek má v rámci IPP
vlastnú váhu, čiže index reprezentuje vážený aritmetický priemer zmien jednotlivých
položiek. (Podnikateľská aliancia Slovenska 2013)
Tabuľka 4: Zloženie indikátorov Indexu podnikateľského prostredia (Podnikateľská aliancia Slovenska)

A
A1
A2a
A2b
A3a
A3b

Vplyv hlavných prvkov právneho a regulačného rámca na náš podnik
Funkčnosť politického systému v štáte
Legislatíva upravujúca obchodné vzťahy*
Pracovnoprávna legislatíva*
Legislatíva upravujúca dane, poplatky, investície*
Legislatíva upravujúca odvody*

A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
B
B1
B2a
B2b
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
C
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10

Trhová regulácia, legislatíva upravujúca hospodársku súťaž
Konkurzná a exekučná legislatíva
Zrozumiteľnosť, použiteľnosť, stálosť právnych predpisov
Uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom
Vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva
Funkčnosť štátnych inštitúcií (kataster, daňové úrady,...)
Regulácia cezhraničného obchodu (clá, licencie, povolenia,...)
Vplyv iných rozhodujúcich vonkajších podmienok na náš podnik
Hospodárska politika štátu, dostupnosť informácií
Byrokracia, prieťahy v konaní na úradoch, výkazníctvo*
Úroveň korupcie na úradoch*
Výskyt hospodárskej kriminality, organizovaného zločinu
Efektívnosť hospodárenia štátu, prístup k štátnej pomoci
Cenová stabilita
Stálosť a predvídateľnosť hodnoty výmenného kurzu EUR
Prístup k finančným zdrojom (úvery, kapitálový trh, ...)
Úroveň infraštruktúry (doprava, telekomunikácie, ...)
Kvalita a dostupnosť výrobných vstupov, pracovnej sily
Spoľahlivosť, finančná disciplína obchodných partnerov
Vplyv nášho podniku na kvalitu podnikateľského prostredia
Napĺňanie vízie, zámerov podniku
Výkonnosť, produktivita, ziskovosť podniku
Systém riadenia, manažment ľudských zdrojov
Investičný a technologický rozvoj, kvalita produkcie/služieb
Likvidita, cash-flow, plnenie záväzkov podniku
Vystupovanie voči obchodným partnerom, riešenie sporov
Zamestnanosť, systém odmeňovania, sociálny program
Vzťah k životnému prostrediu
Informačná otvorenosť, vystupovanie vo verejnosti, imidž
Podpora miestneho regiónu, dobročinnosť

Ease of Doing Business Index
Ease of Doing Business je index vytvorený Svetovou Bankou, pričom vyššie skóre značí lepšie,
jednoduchšie a transparentnejšie regulačné prostredie pre podnikateľské subjekty a ochranu
vlastníckych práv. Empirický výskum Svetovej Banky potvrdzuje, že efekt zlepšenia
indikátorov sledovaných v tomto indexe má priamy pozitívny vplyv na ekonomický rast danej
krajiny.
Tento index je zostavený na základe empirického skúmania optimálneho stavu regulácie.
Aktuálne hodnotenie jednotlivých indikátorov v krajinách je založené na skúmaní legislatívy a

regulačných opatrení. Zistenia sú poskytované tisíckami odborníkov z jednotlivých krajín
vrátane vládnych úradníkov, právnikov či konzultantov.
Index Svetovej Banky sa skladá z 10 sub-indexov:
Sub-index
Začatie podnikania

Kvantifikovateľné indikátory
procedúry, čas a náklady pre malé a stredné spoločnosti s
ručením obmedzeným pre založenie a začatie formálnej
aktivity

Stavebné povolenia

procedúry, čas a náklady pre výstavbu skladového
objektu vrátane získania potrebných stavebných a iných
povolení, splnenia ohlasovacích povinností a pripojenia k
sieťam

Zapojenie do elektrickej siete

procedúry, čas a náklady potrebné pre získanie
permanentného zapojenia do elektrickej siete pre
skladový objekt

Registrácia nehnuteľnosti

procedúry, čas a náklady potrebné pre registráciu
nehnuteľnosti (prevod vlastníckych práv pri kúpe
nehnuteľnosti)

Prístup k úverom

skúma dve oblasti - 1. kvalitu legislatívy regulujúcej
vzťahy medzi dlžníkmi a požičiavateľmi (ručenie,
bankroty) 2. dostupnosť informácií o kreditnom ratingu
subjektov prostredníctvom verejných registrov alebo
privátnych credit bureau

Ochrana investorov

Ochrana minoritných akcionárov pred zneužitím
právomocí a majetku spoločnosti exekutívou organizácie

Dane

Výška daňového a odvodového zaťaženia pre stredne
veľkú spoločnosť a administratívne zaťaženie spojené s
daňovou povinnosťou

Cezhraničný obchod

Procedurálne požiadavky pre import a export (počet
potrebných oficiálnych procedúr a dokumentov)

Vynútiteľnosť zmlúv a kontraktov

čas a náklady konania v prípade nesolventnosti a
úspešnosť veriteľov (ako priemerné % úspešne získaných
prostriedkov z celkového dlhu insolventného subjektu)

Insolvencia

Čas, náklady a percento získaných aktív pre veriteľov pri
bankrote

Okrem samotného hlavného indexu, ktorý zoraďuje krajiny v jednoduchom poradí ponúka
metodológia Svetovej Banky prístup k nasledujúcim dátovým setom:



Vzdialenosť od hranice (Distance to frontier) reprezentuje vzdialenosť krajiny v
každom vyššie spomínanom sub-indexe od „hranice“, ktorou sa rozumie
najvýkonnejšia ekonomika z pohľadu daného indikátora.



Podnikanie (Entrepreneurship) meria podnikateľskú aktivitu v danej ekonomike, ktorá
je vyjadrená ako počet novo vznikajúcich súkromných spoločností s ručením
obmedzeným na 1,000 ľudí v produktívnom veku (15-64 rokov).



Dobrá prax (Good practices) meria pokrok jednotlivých ekonomík v zlepšovaní
v jednotlivých sub-indexoch Svetovej Banky.



Transparentnosť v obchodnej regulácii (Transparency in business regulation) meria
ako jednoduché je získať informácie o bežných procedúrach pre podnikateľské
subjekty (registrácia spoločnosti, získanie stavebného povolenia a pod) od štátnych
a regulačných úradov v krajine.

Global Competitiveness Report
Správa o globálnej konkurencieschopnosti (Global Competitiveness Report, GCI) je pravidelná
ročná publikácia Svetového obchodného fóra založená na indexe globálnej
konkurencieschopnosti.
Správa posudzuje schopnosť krajín poskytnúť svojim obyvateľom vysokú životnú úroveň,
teda ako efektívne dokáže krajina využívať dostupné ekonomické zdroje. Index teda skúma
konkurencieschopnosť, ktorá zahŕňa “inštitúcie, legislatívu a faktory, ktoré determinujú
úroveň produktivity krajiny”. (World Economic Forum 2013)
Správa o globálnej konkurencieschopnosti za roky 2012 a 2013 posudzuje kľúčové faktory
produktivity a prosperity v 144 národných ekonomikách sveta, čo z nej robí najkomplexnejšie
porovnanie konkurencieschopnosti s jednotnou metodológiou na svete.
Z metodologického hľadiska index globálnej konkurencieschopnosti odzrkadľuje fakt, že
konkurencieschopnosť je determinovaná mnohými faktormi od “investícií do fyzického
kapitálu a infraštruktúry…vzdelania, technologického pokroku, makroekonomickej stability,
sofistikácie podnikateľských subjektov či efektivitou trhu” (World Economic Forum 2013)
Tabuľka 5: Kompozícia indexu globálnej konkurencieschopnosti

Základné predpoklady

Index globálnej konkurencieschopnosti
Zvyšovanie efektivity
Inovácie a sofistikácia

1. pilier: Inštitúcie
2. pilier: Infraštruktúra
3. pilier: Makroekonomické
prostredie
4. pilier: Zdravotníctvo a základné
vzdelanie

5. pilier: Vyššie vzdelanie
6. pilier: Efektivita trhu
7. pilier: Efektivita
pracovného trhu
8. pilier: Rozvoj finančného
trhu
9. pilier: Technologická
pripravenosť
10. pilier: Veľkosť trhu

11. pilier: Sofistikácia obchodu a
subjektov
12. pilier: Inovácie

Ako vidno z tabuľky vyššie, index je rozdelený na tri základné sub-indexy, z ktorých každý
pozostáva z viacerých indikátorov alebo “pilierov” ako ich metodológia pomenováva.
Na základe týchto troch sub-indexov sú všetky skúmané ekonomiky rozdelené do troch
skupín podľa toho, na akom stupni sofistikovanosti konkurencieschopnosti sa nachádzajú. Tri
kategórie na seba logicky nadväzujú a sú prepojené – zvyšovanie efektivity je ťažko
dosiahnuteľné bez solídnych základných predpokladov v ekonomike, podobne ako inovácie a
sofistikácia je ťažko dosiahnuteľná bez dobrých podmienok v pilieroch efektivity.
Prvý pilier zahŕňa inštitucionálne prostredie, teda administratívne a legislatívne prostredie
danej ekonomiky, ktoré má zásadný vplyv na konkurencieschopnosť. Nejedná sa však len o
legislatívu ako takú, ale i o "postoj vlády k trhu a k trhovým slobodám, nadmerná byrokracia,
nadmerná regulácia, korupcia, nedostatok transparentnosti, neschopnosť poskytnúť vhodné
služby pre súkromný sektor a politizácia súdneho systému" (World Economic Forum 2013).
Všetky tieto faktory vytvárajú ekonomické náklady a spomaľujú ekonomický rozvoj.
Infraštruktúra (druhý pilier) patrí taktiež základným predpokladom efektívnosti podnikania a
zahŕňa fyzickú (cestnú, železničnú a leteckú infraštruktúru) a telekomunikačnú sieť.
Tretí pilier – makroekonomické prostredia zahŕňa predovšetkým stabilitu ekonomického
prostredia a negatívne vplyvy ekonomického prostredia na súkromný sektor ako je vysoká
inflácia alebo vysoká zadlženosť štátu.
Štvrtý pilier stojí na predpoklade, že zdravie populácie je významným i pre podnikateľské
prostredie, keďže ochorenia znižujú efektivitu práce a absencie zvyšujú náklady na pracovnú
silu.

Podobne základné a pokročilé vzdelanie zvyšuje nielen efektívnosť ale i inovačný potenciál
pracovnej sily a zjednodušuje zavádzanie pokročilejších spôsobov výroby a celkového
fungovania subjektov.

Ďalšie významné globálne indexy
Samozrejme indexov na globálnej úrovni ktoré určitým spôsobom pokrývajú podnikateľské
prostredie je viacero. Organizácia Transparency International každoročne uverejňuje Index
vnímania korupcie, ktorý kvantifikuje úroveň skorumpovanosti verejného sektora –
ukazovateľ ktorý do veľkej miery možno vnímať ako jeden z dôležitých determinantov
podnikateľského prostredia krajiny. Tento ukazovateľ je kompozitným indexom, pričom
vstupné dáta poskytujú rôzne organizácie špecializujúce sa na politickú analýzu a vnímanie
politického prostredia v jednotlivých krajinách.
Vplyvný think-tank The Heritage Foundation v spolupráci s denníkom The Wall Street Journal
každoročne uverejňuje takzvaný Index ekonomickej slobody, ktorý hodnotí ekonomiky sveta
podľa úrovne ekonomickej slobody – „základného práva každého človeka kontrolovať svoju
prácu a vlastníctvo“ (The Heritage Foundation 2013). Index je postavený na štyroch
základných pilieroch a desiatich slobodách:


právny štát (vlastnícke práva, sloboda od korupcie)



limitovaný štát (fiškálna sloboda, vládne výdavky)



efektívnosť regulácie (sloboda podnikania, pracovný trh, menová sloboda)



otvorenosť trhu (sloboda obchodu, sloboda investovania, finančná sloboda)

Iniciatívy na zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku
V tejto sekcii detailnejšie popisujeme dve konkrétne iniciatívy na zlepšenie podnikateľského
prostredia na Slovensku. Minerva ponúka predovšetkým identifikáciu oblastí, ktoré sú pre
konkurencieschopnosť a podnikateľské prostredie na Slovensku prioritné. Iniciatíva Singapur
na druhej strane predstavuje jeden z najobsiahlejších aktuálnych návrhov na zlepšenia v
oblasti podnikateľského prostredia.

Minerva
Iniciatíva nazvaná Minerva („Mobilizácia inovácií v národnej ekonomike a rozvoj vedeckovzdelávacích aktivít“) predstavuje odpoveď Slovenska na plnenie lisabonských cieľov. Cieľom

Minervy bolo vyvíjať aktivity na podporu rozvoja tzv. znalostnej ekonomiky na Slovensku,
ktorú považujeme za jedinú cestu ako na Slovensku čo najrýchlejšie dosiahnuť a dlhodobo
udržať životnú úroveň typickú pre najvyspelejšie západoeurópske krajiny.
Pre tento účel definovala Minerva štyri základné oblasti, na ktoré sa aktivity v rámci
programu mali zamerať: informačná spoločnosť, inovácie, veda a výskum, investície do ľudí
a vzdelávania a podnikateľské prostredie.
Definícia kvalitného podnikateľského prostredia v iniciatíve Minerva
Čo sa týka podnikateľského prostredia na Slovensku, Minerva definovala ako ideálne zdravé
podnikateľské prostredie, ktoré motivuje ľudí k podnikaniu a je jedným z kľúčových nástrojov
vlády na zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti krajiny:
Podnikateľské prostredie musí umožniť efektívnu súťaž podnikateľov, ktorá je základným
motorom ekonomiky. Verejné inštitúcie musia slúžiť na to, aby túto súťaž zvyšovali a
zjednodušovali a nie aby komplikovali podnikateľom život. (Minerva 2010)
Podľa Minvervy chcela vláda preto vytvárať na celom území Slovenska také podnikateľské
prostredie, ktoré bude podporovať nové investície, zvyšovať produktivitu, inovácie a tvorbu
nových pracovných miest. Z hľadiska nástrojov, ktoré majú dopad na verejné financie sa
bude preferovať znižovanie daňového a odvodového zaťaženia pre všetkých podnikateľov.
Všeobecná alebo individuálna podpora podnikateľov prostredníctvom verejných výdavkov sa
bude využívať len vo výnimočných a jasne odôvodnených prípadoch. Hlavné priority v oblasti
podnikateľského prostredia definovala iniciatíva nasledovne:


Vysoká vymožiteľnosť práva



Verejné inštitúcie ako partner a nie bremeno



Efektívny prístup ku kapitálovému trhu pre všetky podniky



Kvalitná fyzická infraštruktúra a služby v sieťových odvetviach

Vysoká vymožiteľnosť práva5
Vymožiteľnosť práva je v súčasnosti kľúčovou prekážkou rozvoja podnikateľskej sféry na
Slovensku. Vláda preto musí vytvoriť podmienky na rýchle a spravodlivé riešenie sporov,
ktoré zabezpečí vymožiteľnosť zmlúv a ochranu vlastníckych práv. Vymožiteľnosť práva musí
byť urýchlená nielen vo fáze do vydania právoplatného rozhodnutia, ale aj v ďalšej fáze,
teda až do úspešného výkonu rozhodnutia. To je možné dosiahnuť najmä nasledovnými
krokmi:


znižovať priestor pre korupciu v súdnictve



zlepšiť manažment súdnictva, predovšetkým v oblasti ľudských zdrojov a financovania
súdnictva



zlepšiť podmienky pre mimosúdne riešenie sporov



zaviesť účinné mechanizmy na vymáhanie pohľadávok a posilnenie práv aktívnych
veriteľov



zaviesť systém Hodnotenia dopadov regulácie (Regulatory impact assessment), ktorý
zabezpečí zhodnotenie každej novo navrhovanej legislatívy na úrovni SR a EÚ z
hľadiska jej dopadov na rôzne oblasti a najmä na podnikateľské prostredie“ (Minerva
2010)

Verejné inštitúcie ako partner a nie bremeno
Verejná správa na úrovni štátu, vyšších územných celkov, miest a obcí musí zefektívniť svoje
fungovanie vo vzťahu k podnikateľom. Je potrebné ďalej zjednodušovať vstup podnikateľov
na trh, pôsobenie na ňom, ale i výstup z trhu. Cieľom je minimalizovať regulačnú a finančnú
záťaž, ktorá zbytočne odčerpáva podnikateľom ľudské a finančné zdroje. Na to je potrebné:


zvýšiť kvalitu štátnej správy kombináciou konkurencieschopného odmeňovania,
investícií do štátnych zamestnancov a jej ďalšieho zoštíhlenia



znížiť bremeno daňového a odvodového zaťaženie podnikateľov; to je možné
dosiahnuť jednak znižovaním celkových daní a odvodov podnikateľov a tiež takými

5

Informácie v tejto sekcii k oblastiam podnikateľského prostredia a jednotlivých cieľoch v každej oblasti tak ako
sú zadefinované v programe Minerva sú prevzaté z oficiálnych podkladov k programu, dostupných na
http://www.iminerva.sk/default.aspx?ami=1120&smi=1124

krokmi, ktoré zmenia charakter časti týchto platieb z daňového na poistný, resp.
sporivý


realizovať kompletný procesný audit s cieľom zjednodušenia vzťahov verejnej správy a
podnikateľov, predovšetkým v oblasti ochrany životného prostredia, stavebných
povolení a informačných povinností



plne elektronizovať výmenu informácií o podnikateľovi medzi jednotlivými verejnými
inštitúciami; žiadna informácia, ktorú už o podnikateľovi má niektorá verejná
inštitúcia nesmie byť požadovaná priamo od podnikateľa inou verejnou inštitúciou –
tie si ich musia medzi sebou vymeniť elektronicky a automaticky



zjednodušiť požiadavky verejných inštitúcií smerom k podnikateľom pri vstupe na trh
a to najmä plnou informatizáciou celého procesu a prípadne aj zavedením tzv. onestop-shops (t.j. vo vzťahu k budúcemu podnikateľovi sústredením celého
registračného procesu na jedno miesto)



posilniť transparentnosť a efektívnosť verejného obstarávania postupným prechodom
na úplne elektronické verejné obstarávanie (Minerva 2010)

Efektívny prístup ku kapitálovému trhu pre všetky podniky
Nevyhnutným predpokladom dlhodobého rozvoja ekonomiky a najmä inovatívnych malých a
stredných podnikov je výrazné zlepšenie ich prístupu ku kapitálovému trhu a k nebankovým
finančným zdrojom vo všeobecnosti. Vládna politika preto musí vytvoriť vhodné podmienky
pre rozvoj rizikového kapitálu a prístupu slovenských firiem k akciovému trhu. Podstatný je
efektívny prístup slovenských firiem ku kapitálovému trhu a nie to, kde sa bude tento trh
nachádzať. Vzhľadom k malej veľkosti slovenskej ekonomiky a jej vysokej miere integrácie do
jednotného európskeho trhu nemá význam sústrediť sa na rozvoj národného akciového trhu,
ktorý by bol sústredený na domácej burze. Namiesto toho je potrebné integrovať slovenský
kapitálový trh do európskeho kapitálového trhu a osobitne vytvoriť regionálny
stredoeurópsky trh s kapitálom. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné:


podporiť vytvorenie integrovaného stredoeurópskeho akciového trhu zmenou
inštitucionálneho usporiadania a vlastníctva k CDCP, a.s. a BCPB, a.s.; prioritou by
mala byť medzinárodná integrácia a vytvorenie silnej regionálnej burzy, tak ako je to

napríklad v severských krajinách, a to zlúčením, resp. úzkym prepojením hlavných
regionálnych búrz (najmä Bratislava, Praha, Budapešť, Varšava, Viedeň a prípadne aj
Ljubljana).


odstrániť legislatívne a inštitucionálne bariéry na domácom akciovom trhu.



odstrániť bariéry v oblasti cezhraničného zúčtovania a vyrovnania a zníženie nákladov
týchto operácií



vytvoriť integrovaný regulačný rámec nad finančným trhom



podporiť rozvoj zdrojov dlhodobého kapitálu odstránením legislatívnych bariér, najmä
vo vzťahu k zdrojom z bánk, poisťovní, fondov kolektívneho investovania a penzijných
fondov (Minerva 2010)

Kvalitná fyzická infraštruktúra a služby v sieťových odvetviach
Vláda a samosprávy budú svojimi opatreniami podporovať taký rozvoj fyzickej infraštruktúry
a vývoj v sieťových odvetviach (elektro energetika, plynárenstvo, telekomunikácie, doprava,
vodárenstvo, pošta, a teplárenstvo), ktorý zabezpečí pre spotrebiteľov kvalitné produkty a
služby za primerané ceny. To sa dá najlepšie dosiahnuť rozvojom konkurencie v sieťových
odvetviach, dobudovaním cezhraničných prepojení s členskými krajinami EÚ a reálnym
otváraním slovenských trhov tak, aby všetci domáci odberatelia, vrátane domácností, získali
možnosť výberu dodávateľa. Medzi priority patrí:


urýchliť modernizáciu a rozvoj kvalitnej dopravnej a environmentálnej infraštruktúry
na celom území krajiny, a to aj väčším zapojením súkromných finančných zdrojov



urýchlene uvoľňovať zvyšné legislatívne bariéry, ktoré zamedzujú vstupu nových
producentov na slovenský trh



postupne ukončovať reguláciu v tých oblastiach sieťových odvetví, kde sa dosiahne
dostatočná úroveň skutočnej konkurencie



zvýšiť profesionalitu všetkých regulátorov v oblasti podnikateľského prostredia a
verejnú kontrolu nad nezávislými regulátormi sieťových odvetví



dokončiť privatizáciu všetkých podnikov sieťových odvetví



plne zohľadniť v cene energie skutočné ekonomické a environmentálne náklady na ich
produkciu; to si bude vyžadovať predovšetkým zefektívnenie štátnej pomoci
obnoviteľným a neobnoviteľným zdrojom energií (Minerva 2010)

Projekt Singapur
Projekt Singapur bol iniciatívou Ministerstva hospodárstva SR v rokoch 2010 a 2011 pod
vedením vtedajšieho ministra hospodárstva Juraja Miškova a vlády Ivety Radičovej.
Ministerstvo hospodárstva ako východisko k projektu analyzovalo administratívne zaťaženie
podnikateľov na Slovensku a dospelo k závažným zisteniam – podľa vládneho materiálu k
projektu Singapur “bola administratívna záťaž na Slovensku v roku 2010 na úrovni 1 % HDP v
bežných cenách, čo zodpovedá hodnote približne 659 mil. Eur. Odhadované administratívne
náklady sa v roku 2010 pohybovali na úrovni približne 3% HDP, tzn. cca 1,9 mld. Eur”.
(Ministerstvo hospdárstva SR 2011)
Medzi základné východiská lepšej (inteligentnej) regulácie ako riešenia pre-regulovanosti
podnikateľského prostredia na Slovensku boli prezentovaná v projekte Singapur nasledujúce
zásady:
-

Podnikateľské subjekty sú dôležitým prvkom trhovej ekonomiky.

-

Verejná správa nemá cieľ zhoršovať podnikateľské prostredie.

-

Verejná správa má záujem byť relevantným partnerom podnikateľským subjektom.
Verejná správa pristupuje k regulácií „férovo“ (nevytvára regulácie a byrokraciu
zbytočne, ale opodstatnene).

Tabuľka 6: Matica lepšej regulácie na Slovensku podľa Projektu Singapur
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Vízia pre podnikateľské
Slovenská republika sa trvalo zaradí medzi krajiny

prostredie na Slovensku.
Lepšia regulácia je
kľúčovým faktorom jeho

s najlepšími podmienkami pre podnikanie v Európskej únii

tvorby a udržateľnosti
Ciele agendy lepšej
regulácie
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Dosiahnuť komplexnú

Dosiahnuť zníženie

implementáciu agendy lepšej

regulačného

regulácie v rámci verejnej

a administratívneho

správy.

zaťaženia podnikateľských

Udržať konkurencieschopnosť
podnikateľského prostredia
v SR voči krajinám EÚ a OECD

Návrh politiky vlády SR na zlepšenie podnikateľského prostredia v SR 2011-100, Ministerstvo Hospodárstva SR

subjektov v SR
Ukazovatele pre
meranie úspešnosti
implementácie agendy
lepšej regulácie

 Zavedený funkčný systém
hodnotenia dopadov
regulácií na podnikateľské
prostredie
 Počet vyškolených

 % poklesu regulačného
zaťaženia podnikania v SR
 % poklesu finančného
zaťaženia podnikania v SR
 % poklesu

 Rast zamestnanosti v %
 Rast daňových príjmov v %
 Rast HDP v %
 Postavenie SR
v medzinárodných

zamestnancov štátnej

administratívneho

rebríčkoch kvality

správy v oblasti lepšej

zaťaženia podnikania v SR

podnikateľského prostredia

regulácie
 Počet legislatívnych návrhov

 % nárastu spokojnosti
podnikateľských

zaradených do

subjektov s kvalitou

medzirezortného

a stabilitou regulačného

pripomienkového konania

rámca

 Počet nelegislatívnych

 % poklesu legislatívnych

návrhov zaradených do

návrhov schválených

medzirezortného

v skrátenom

pripomienkového konania

legislatívnom konaní

 Počet legislatívnych návrhov
prerokovaných v NR SR
 Počet regulácií podrobených
ex post skúmaniu z hľadiska
vplyvu na podnikateľské
prostredie
 Počet regulácií podrobených
ex ante skúmaniu z hľadiska
vplyvu na podnikateľské
prostredie
 Počet regulácií podrobených
ex post skúmaniu z hľadiska
administratívneho zaťaženia
podnikania
 Počet regulácií podrobených
ex ante skúmaniu z hľadiska
administratívneho zaťaženia
podnikania

Na základe týchto východísk v súlade s agendou lepšej regulácie bolo identifikovaných
približne 180 informačných povinností, ktorými štát zaťažuje podnikanie na Slovensku

a ktoré predstavujú celkové náklady na podnikateľskú sféru vo výške až 1,25 mld. EUR
ročne, ktoré boli následne sumarizované do 100 legislatívnych opatrení pre zlepšenie
podnikateľského prostredia na Slovensku, pričom cieľom bolo “vytvoriť na Slovensku jedno
z najlepších podnikateľských prostredí na svete a najlepšie spomedzi krajín strednej
a východnej Európy”. (Ministerstvo hospdárstva SR 2011)
Medzi konkrétne opatrenia patrili napríklad zrýchlenie založenia firmy za 2 dni, zakladanie
firmy za 1 Euro, skrátenie vydania živnostenského oprávnenia, využívanie elektronických
výpisov z verejných registrov na právne účely (kataster, obchodný register), či korekciu
vyhlášky o zdravom sedení za pracovným stolom.” (Ministerstvo hospdárstva SR 2011)
Implementácia navrhovaných opatrení v rámci projektu Singapur mala pre podnikateľov
predstavovať zníženie administratívnej záťaže, ktorá bola vyčíslená na približne 109 miliónov
eur ročne.
Návrhy odporúčaní predkladané v projekte mali mať jednak kvantifikovateľné prínosy vo
forme úspory času a peňazí pre podnikateľov vďaka odbúravaniu byrokracie a zbytočnej
administratívnej záťaže. Zároveň agenda inteligentnej regulácie mala zabezpečiť aj zvýšenie
kvality prijímanej legislatívy voči podnikateľskému prostrediu na Slovensku.
Projekt Singapur nebol kvôli nestabilite plne zrealizovaný a v septembri 2012 ho nové
vedenie Ministerstva hospodárstva zastavilo. Rezort chce znovu analyzovať slovenskú
legislatívu, hoci má k dispozícii materiál s konkrétnymi 94 návrhmi, z ktorých sa minulej vláde
podarilo zrealizovať iba tretinu. (Webnoviny.sk 2012)
Viaceré návrhy v rámci projektu Singapur, respektíve jeho aktualizácie pod názvom Singapur
2.0, ktoré neboli realizované sú súčasťou odporúčacej časti tejto analýzy.

Podnikateľské prostredie na úrovni Európskej Únie
V tejto sekcii prezentujeme stručný prehľad aktuálnych politík Európskej Únie, ktoré sa
venujú podpore a rozvoju podnikania. Dokumenty EÚ ponúkajú riešenia, ako stimulovať
podnikateľské prostredie a podnikanie – často však ostávajú na národnej úrovni na
Slovensku iba formálne akceptované, ale reálne neimplementované. V tejto sekcii sa

zameriavame na prehľad cieľov a konkrétnych riešení na úrovni EÚ, ktorými má význam sa
zaoberať z pohľadu podnikateľského prostredia na Slovensku.

Stratégia Európa 2020
Stratégia Európa 2020 predstavuje víziu európskeho sociálneho trhového hospodárstva v 21.
storočí.
Európa 2020 je desaťročná stratégia Európskej únie v oblasti rastu. Nezameriava sa však iba
na prekonanie krízy ale jej cieľom je odstrániť nedostatky aktuálneho rastového modelu a
vytvoriť podmienky pre taký typ rastu, ktorý je inteligentnejší, udržateľnejší a inkluzívnejší.
Na účely hodnotenia pokroku bolo v rámci stratégie nastavených päť hlavných cieľov, ktoré
by EÚ mala splniť do roku 2020. Týkajú sa zamestnanosti, vzdelávania, výskumu a inovácie,
sociálneho začlenenia a chudoby a oblasti klímy a energetiky.
1. Zamestnanosť
a. zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 až 64 rokov na 75 %
2. Výskum a vývoj
a. zvýšiť úroveň investícií do výskumu a vývoja na 3 % HDP
3. Zmena klímy a energetická udržateľnosť –
a. znížiť emisie skleníkových plynov o 20 % (alebo za predpokladu širšej globálne
dohody až o 30 %) oproti úrovniam z roku 1990
b. získavať 20 % energie z obnoviteľných zdrojov
c. dosiahnuť 20-percentný nárast efektívnosti vo využívaní energie
4. Vzdelávanie
a. zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 %
b. minimálne 40 % podiel obyvateľov vo veku 30 – 34 rokov, ktorí majú
ukončené vysokoškolské vzdelanie
5. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu
a. aspoň o 20 miliónov znížiť počet osôb, ktorým hrozí chudoba a sociálne
vylúčenie
Základom stratégie sú tri vzájomne sa dopĺňajúce priority:


Inteligentný rast: vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii.



Udržateľný rast: podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho
hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje.



Inkluzívny rast: podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré
zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť

Stratégia obsahuje aj sedem hlavných iniciatív, prostredníctvom ktorých orgány na európskej
a vnútroštátnej úrovni vzájomne podporujú svoje úsilie na dosiahnutie cieľov stratégie
Európa 2020 v oblastiach, ako sú inovácie, digitálne hospodárstvo, zamestnanosť, mládež,
priemyselná politika, chudoba a efektívne využívanie zdrojov.7

Priemyselná politika vo veku globalizácie
Z pohľadu podnikateľského prostredia je najrelevantnejšou iniciatívou stratégie Európa 2020
Priemyselná politika vo veku globalizácie, ktorá je zadefinovaná v dokumente Integrovaná
priemyselná politika vo veku globalizácie: Konkurencieschopnosť a udržateľnosť v popredí
záujmu a jej cieľom je zlepšenie podnikateľského prostredia, najmä pre malé a stredné
podniky, podpora rozvoja pevnej a udržateľnej priemyselnej základne, ktorá bude
konkurencieschopná vo svetovom rozsahu.
Na úrovni Európskej Únie boli v rámci stratégie Európa 2020 pre iniciatívu priemyselná
politika stanovené nasledujúce čiastkové ciele:


vytvorenie priemyselnej politiky, ktorá vytvorí najlepšie podmienky na udržanie a
rozvoj pevnej, konkurencieschopnej a diverzifikovanej priemyselnej základne v Európe,
a ktorá podporí prechod výrobných odvetví k efektívnejšiemu využívaniu energie a
zdrojov,



vytvorenie horizontálneho prístupu k politike v oblasti priemyslu, ktorý bude spájať
rôzne nástroje politík (napr. „inteligentné“ riadenie, modernizované verejné
obstarávanie, pravidlá v oblasti hospodárskej súťaže a stanovenie noriem),



zlepšenie podnikateľského prostredia, najmä pre malé a stredné podniky, okrem
iného aj znižovaním transakčných nákladov pri podnikateľskej činnosti v rámci
Európy, podporovaním vytvárania zoskupení a zlepšovaním prístupu k financovaniu,



podporovanie reštrukturalizácie odvetví v ťažkostiach smerom k činnostiam
orientovaným do budúcnosti, okrem iného aj rýchlym presunom znalostí smerom k
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rozvíjajúcim sa odvetviam a trhom s vysokým rastom, ako aj podporou
prostredníctvom schém štátnej pomoci v EÚ a/alebo Európskeho fondu na
prispôsobenie sa globalizácii,


podporovanie technológií a výrobných metód, ktoré znižujú využívanie prírodných
zdrojov, a zvyšovanie investícií do zachovania prírodného bohatstva EÚ,



podporovanie internacionalizácie malých a stredných podnikov,



zabezpečenie, aby dopravné a logistické siete umožnili priemyselným odvetviam v
Únii účinný prístup k jednotnému trhu ako aj k medzinárodnému trhu,



vytvorenie účinnej vesmírnej politiky, ktorá poskytne nástroje na riešenie niektorých
kľúčových globálnych výziev a najmä na realizáciu projektov Galileo a GMES,



zvýšenie konkurencieschopnosti európskeho odvetvia cestovného ruchu,



prepracovanie nariadení na podporu prechodu priemyselných odvetví a odvetví
služieb smerom k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov, vrátane efektívnejšieho
recyklovania, zlepšenie spôsobu, akým prispieva európsky systém stanovovania
noriem k vytvoreniu európskych a medzinárodných noriem pre dlhodobú
konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. To bude zahŕňať podporu uvádzania na
trh a prijímanie kľúčových podporných technológií,



obnovenie stratégie EÚ na podporu sociálnej zodpovednosti podnikov, ktorá je
kľúčovým prvkom pri zabezpečovaní dlhodobej dôvery zamestnancov a spotrebiteľov.
(Európska Komisia 2010)

Na vnútroštátnej úrovni sa od členských štátov očakáva, že budú konať tak, aby dokázali
naplniť nasledujúce ciele:


zlepšiť podnikateľské prostredie, najmä pre inovatívne malé a stredné podniky, okrem
iného prostredníctvom verejného obstarávania na podporu inovačných stimulov,



zlepšiť podmienky presadzovania práv duševného vlastníctva,



znížiť administratívnu záťaž na podniky a zvýšiť kvalitu právnych predpisov v oblasti
podnikania,



úzko spolupracovať so zainteresovanými stranami v rôznych odvetviach (podniky,
odborové organizácie, akademickí pracovníci, mimovládne organizácie, spotrebiteľské
organizácie) s cieľom definovať prekážky a spoločne analyzovať spôsob, ako zachovať

pevnú priemyselnú a vedomostnú základňu a zabezpečiť EÚ vedúce postavenie v
rámci globálneho udržateľného rozvoja. (Európska Komisia 2010)
Na základe materiálu je možné identifikovať nasledujúce konkrétne opatrenia, ktoré by sa vo
vzťahu k priemyselnej politike, konkurencieschopnosti a podnikateľského prostredia mali
realizovať:
Každá nová legislatíva bude podliehať kontrole, či prispeje k posilneniu
konkurencieschopnosti. Ako konštatuje Komisia, je potrebné vykonať zlepšenia smerom
k inteligentnej regulácií vo všetkých oblastiach politík, ktoré majú vplyv na
konkurencieschopnosť. To v praxi znamená, všetky návrhy v oblasti politík s významným
vplyvom na priemysel podrobené dôkladnej analýze ich dopadu na konkurencieschopnosť
„posúdenia a vykázania celkového dopadu návrhu na konkurencieschopnosť vrátane dopadu
na investície, náklady, ceny a inovácie v priemysle a jednotlivých odvetviach, ako aj vplyvu
na spokojnosť spotrebiteľov,“ (Európska Komisia 2008)
Existujúca legislatíva prejde revíziou, či pre podniky nepredstavuje nadmernú
administratívnu záťaž. Druhým prvkom je ex post hodnotenie účinkov právnych predpisov
na konkurencieschopnosť. Systematické hodnotenie právnych predpisov sa musí stať
neoddeliteľnou súčasťou inteligentnej regulácie. Ako konštatuje dokument „Hodnotenie
výsledkov povedie k tvorbe politiky, ktorá bude lepšie zodpovedať potrebám a bude
založená na dôkazoch a transparentnosti . Pomôže to identifikovať nové príležitosti na
zlepšenie kvality právnych predpisov vrátane ich zjednodušenia a zníženia
administratívneho zaťaženia“ a zároveň odstráni možné vedľajšie neočakávané účinky, ktoré
neboli zrejmé pri prijímaní politík.
Zlepšenie prístupu podnikov k financiám Dokument konštatuje potrebu dosiahnuť väčšiu
odolnosť a efektívnosť finančných trhov smerom k financovaniu reálnej ekonomiky
a investícií.
Posilnenie európskej štandardizácie tak, aby zodpovedala potrebám priemyslu
prostredníctvom vytvorenia jednotného trhu v službách pre podniky, posilneniu práv
duševného vlastníctva, harmonizácii práva v oblastiach, v ktorých by sa prostredníctvom
harmonizácie mohla zvýšiť efektívnosť a v boji proti falšovaniu a pirátstvu.

Stimulovanie inovačných aktivít v oblastiach pokročilých priemyselných technológií,
konštrukcií, biopalív, cestnej a železničnej dopravy. Kľúčovou výzvou je podľa dokumentu
potreba urýchlene rozvinúť a priniesť na trh silné stránky európskeho výskumu v oblasti
vznikajúcich technológií. Kľúčové podporné technológie priemyselné biotechnológie,
nanotechnológie, nové zdokonalené materiály, fotonika, mikro a nano elektronika a
pokročilé výrobné systémy. Druhou výzvou je lepšie využívanie IKT pre priemyselnú
konkurencieschopnosť, optimalizáciu zdrojov a inovácie. Zároveň je potrebné podporovať
inovatívnejšie využívanie IKT v rámci celých priemyselných hodnotových reťazcov transakcie
(napríklad pomocou elektronickej fakturácie)
Tvorba rámca pre podporu inovácií a riešenie výziev v energeticky náročnom priemysle.
Európa takisto musí zlepšiť svoju medzinárodnú konkurencieschopnosť tým, že bude
schopná urýchliť prechod na nízko uhlíkové a zdrojovo efektívne hospodárstvo v energeticky
náročných výrobných odvetviach, ako sú napríklad oceliarsky priemysel, priemysel
neželezných kovov, papierenský a chemický priemysel.
Medzi ďalšie priority patrí vylepšenie transportnej, energetickej a komunikačnej
infraštruktúry a služieb, nová stratégia pre suroviny a ich udržateľnosť, posilnenie vesmírnej
politiky v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou a členskými štátmi a vydávanie správ
o konkurencieschopnosti členských štátov na ročnej báze.

Akčný plán Podnikanie 2020
Entrepreneurship 2020 alebo Podnikanie 2020 je akčný plán, ktorý má Európe pomôcť
odomknúť plný potenciál pre podnikanie v strednodobom horizonte.
Tento plán je založený na troch základných princípoch:


Vzdelávanie a tréning v oblasti podnikania



Vytvorenie prostredia v ktorom môžu podnikatelia rásť a prekvitať



Vytvorenie vzorov pre podnikanie a iniciatívy pre špecifické skupiny, v ktorých
podnikateľský potenciál nie je využitý na maximum

Dôvody pre vytvorenie podobnej iniciatívy sú celkom zrejmé – ako sa v pláne uvádza pre
prinavrátenie ekonomického rastu a zníženia nezamestnanosti potrebuje Európa viac
podnikateľov. Ako Európska komisia v pláne uvádza „podnikania robí ekonomiky viac

konkurencieschopnými...nové spoločnosti (predovšetkým malé a stredné) reprezentujú
najvýznamnejší zdroj nových pracovných miest“ (EC 2013)
Napriek tomu nie je v súčasnosti situácia v Európe podnikaniu naklonená – počet obyvateľov
EÚ ktorí preferujú podnikanie pred zamestnaním klesá a novo založené spoločnosti rastú
pomalšie v EÚ pri porovnaní s USA alebo s rozvíjajúcimi sa krajinami.
Ako sa v iniciatíve píše, je to dôsledok nielen ekonomickej krízy ale i celkovej situácie
v Európe, ktoré nie je podnikaniu naklonené – či už z pohľadu dostupnosti vzdelávania,
administratívnej záťaže, nedostatočnej podpore malého a stredného podnikania (na základe
princípu myslieť najskôr v malom) a celkového nastavenia kultúry spoločnosti, ktorá
„nerozpoznáva a neodmeňuje podnikateľské iniciatívy a úspešných podnikateľov“. (EC 2013)
V pláne sa spomína šesť kľúčových oblastí, v ktorých sú potrebné opatrenia, aby sa vytvorilo
prostredie, v ktorom podnikatelia môžu prosperovať a rásť:8


Prístup k financovaniu: popri posilňovaní svojich existujúcich finančných nástrojov
Komisia zároveň navrhuje vytvoriť európsky trh mikrofinancovania a zjednodušiť
daňové štruktúry tak, aby sa MSP umožnilo získavať financovanie prostredníctvom
priamych súkromných investícií (ako napr. minidlhopisy, kolektívne financovanie –
crowd funding, obchodní anjeli).



Podpora počas najdôležitejších fáz životného cyklu podniku: Keďže asi 50 %
spoločností zlyhá v priebehu prvých piatich rokov existencie, členské štáty by mali
venovať viac zdrojov na to, aby pomohli novým podnikom prežiť toto kritické obdobie
– v podobe napr. manažérskych školení, koučingu v oblasti výskumu a vývoja,
nadväzovania kontaktov s podobnými podnikmi, potenciálnymi dodávateľmi a
klientmi.



Stimulovať nové možnosti podnikania v digitálnom veku: Keď MSP využívajú
informačné a komunikačné technológie, rastú dva až trikrát rýchlejšie. Výraznejšou
podporou webových začínajúcich podnikov a zlepšovaním zručností sa môže
napomôcť tak internetovým podnikom, ako aj tradičnejším druhom podnikania.



Ľahšie prevody vlastníctva podnikov: V celej Európe sa na nových majiteľov
každoročne prevedie približne 450 000 firiem s 2 miliónmi zamestnancov, čo vedie k
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odhadovanej strate 150 000 spoločností a 600 000 pracovných miest. Komisia
navrhuje rozšíriť trhy pre podniky a odstrániť prekážky cezhraničného prevodu
podnikov.


Druhá šanca pre poctivých podnikateľov po úpadku: K zďaleka najvyššiemu počtu
úpadkov (96 %) dôjde v dôsledku série oneskorených platieb alebo iných praktických
problémov. No tí, ktorí „začnú po druhýkrát“, sú úspešnejší. Komisia z toho dôvodu
práve navrhla presunúť ťažisko záujmu od likvidácie smerom k tomu, aby sa
podnikom pomohlo prekonať finančné ťažkosti (IP/12/1354).



Administratívne zjednodušenie: Komisia sa bude naďalej dôrazne zasadzovať za
zníženie regulačného zaťaženia.

Komisia má zároveň v úmysle propagovať podnikanie v osobitných segmentoch populácie:


Podnikateľský potenciál žien – zo skutočnosti, že ženy predstavujú v Európe len 34,4
% samostatne zárobkovo činných osôb, vyplýva, že na to, aby sa stali podnikateľkami,
potrebujú viac povzbudiť a podporiť.



Starší občania – podnikatelia, ktorí odišli do dôchodku, disponujú cennými znalosťami
a vedomosťami, ktoré by mali odovzdávať budúcim generáciám, aby im uľahčili
zakladanie spoločností.



Keďže populácie migrantov sa často na pracovných trhoch stretávajú s ťažkosťami,
samostatná zárobková činnosť je pre nich vzácnou príležitosťou na hospodárske
etablovanie a sociálne začlenenie.



Podpora nezamestnaných pri rozvoji podnikania by mala zahŕňať odbornú prípravu,
podnikateľské poradenstvo a mentorstvo.

Small Business Act For Europe
Small Business Act je iniciatívou Európskej Komisie pre zvýraznenie dôležitosti malých
a stredných podnikov pre celkovú ekonomiku Európskej Únie. Z tohto dôvodu je cieľom
iniciatívy Small Business Act „zlepšiť celkový politický prístup k podnikaniu, natrvalo
zabudovať zásadu „najskôr myslieť v malom“ do procesu vytvárania politík, od regulácie až k
verejným službám, a podporovať rast MSP poskytovaním pomoci pri zvládaní problémov,
ktoré im bránia v rozvoji.“ (Európska Komisia 2008).
Pre tento cieľ dokument definoval 10 hlavných zásad:

1. Vytvoriť prostredie, v ktorom môžu podnikatelia a rodinné podniky rásť a byť
odmeňovaní za svoje podnikateľské úsilie
2. Zabezpečiť, aby čestní podnikatelia, ktorí zbankrotovali, mohli rýchlo dostať druhú
šancu
3. Vytvárať pravidlá podľa zásady „najskôr myslieť v malom“
4. Zariadiť, aby orgány verejnej správy reagovali na potreby MSP
5. Prispôsobiť nástroje verejnej politiky potrebám MSP: uľahčiť MSP účasť na verejnom
obstarávaní a lepšie využiť prostriedky štátnej pomoci pre MSP
6. Uľahčiť MSP prístup k financiám a vytvoriť právne a podnikateľské prostredie, ktoré
bude podporovať včasné úhrady obchodných transakcií
7. Nabádať MSP na lepšie využívanie príležitostí, ktoré ponúka jednotný trh
8. Podporovať zvyšovanie zručností v MSP a všetky formy inovácií
9. Umožniť MSP premieňať environmentálne výzvy na príležitosti
10. Povzbudzovať a podporovať MSP tak, aby mohli ťažiť z rastúcich trhov (Európska
Komisia 2008)

Hodnotenie stavu podnikateľského prostredia
Globálna úroveň
V tejto sekcii bude naším cieľom zmapovať a analyzovať podnikateľské prostredie na
Slovensku prostredníctvom dostupných štatistických dát na globálnej úrovni. Cieľom tejto
sekcie je identifikovať oblasti, v ktorých Slovenská republika z pohľadu podnikateľského
prostredia a konkurencieschopnosti zaostáva – či už za európskym priemerom alebo za
svojimi ekonomicky blízkymi susediacimi krajinami.
Global Competitivness Index
Graf nižšie zobrazuje hlavný index konkurencieschopnosti na škále 1-7 v ktorom vyššia
hodnota predstavuje vyššiu konkurencieschopnosť danej entitity.
Ako vidno Slovensko sa pre rok 2012-2013 umiestnilo pod priemerom Európskej Únie – a to
nielen z pohľadu starých členských štátov (EÚ 15), ale i z pohľadu skupiny 12 pristupujúcich
krajín z roku 2004, medzi ktorými sa nachádzala i Slovenská republika. Slovensko sa taktiež
umiestnilo na poslednom mieste zo skupiny V4.

Z pohľadu celkového poradia sa Slovensko v rebríčku globálnej konkurencieschopnosti
umiestnilo na 71. mieste zo 144 sledovaných národných ekonomík za krajinami vrátane
Bulharska (62.), Rwandy (63.), Iránu (66.), Ruska (67.), Srí Lanky (68.) alebo Kolumbie (69.).
Graf 1: Ranking vybraných krajín podľa indexu konkurencieschopnosti GCI (2012/2013, vyššia hodnota predstavuje vyššiu
konkurencieschopnosť krajiny)
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Graf 2 nižšie zobrazuje jeden z hlavných dôvodov takéhoto umiestnenia – chronologický
vývoj od roku 2006 po rok 2013. Graf porovnáva krajiny Vyšehradskej skupiny V4 a vybrané
regionálne zoskupenia vrátane OECD a EÚ.
Z grafu možno vypozorovať zásadne negatívny vývoj čo sa týka konkurencieschopnosti
Slovenska v porovnaní s regionálne a ekonomicky blízkymi susediacimi krajinami ako aj
Európskou Úniou ako celkom.
Kým na začiatku sledovania patrilo Slovensko k priemeru V4 – s vyššou
konkurencieschopnosťou ako Poľsko či Maďarsko, v roku 2013 sa umiestnilo jednoznačne
na poslednom mieste zo všetkých krajín V4. Prispelo k tomu každoročné zhoršovanie stavu kým regionálne zoskupenia ako EÚ 27 či OECD taktiež v indexe mierne stratili pri porovnaní
úvodného a konečné stavu, pri Slovensku bol tento proces zhoršovania viditeľný s jasným
klesajúcim trendom
Je potrebné zároveň poznamenať, že Slovensko bolo jedinou krajinou spomedzi krajín V4, pri
ktorej k takému výraznému poklesu došlo.

Graf 2: Ranking vybraných krajín podľa indexu konkurencieschopnosti GCI (chronologicky 2006/2007-2013/2014, vyššia
9
hodnota predstavuje vyššiu konkurencieschopnosť krajiny)

5,20

5,00

4,80

4,60

4,40

4,20

4,00
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Česká republika

EU 15 (priemer)

EU 27 (priemer)

Maďarsko

OECD (priemer)

Poľsko

Slovenská republika

Tabuľka nižšie ponúka detailnejší pohľad na svetové umiestnenie krajín V4 v globálnom
rebríčku konkurencieschopnosti. Tu je badateľný najmä rozdiel medzi umiestnením v rokoch
2006/2007 a 2013/2014. Ako vidno, iba Poľsko dokázalo v tomto období svoju pozíciu
vylepšiť, zvyšné tri krajiny z pohľadu poradia v rebríčku klesali.
Slovensko z tohto porovnania vychádza jednoznačne najhoršie – čisté pohoršenie v tomto
období predstavuje až 42 miest (inými slovami 42 krajín sveta dokázalo podnikateľské
prostredie a konkurencieschopnosť zlepšiť lepšie ako SR), čo v súčasnosti Slovensko
umiestňuje na posledné miesto v skupine V4 s výrazným odstupom.
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Tabuľka 7: Poradie vybraných krajín podľa GCI

Krajina
Česká republika
Maďarsko
Poľsko
Slovenská
republika

2006
2007
31
38
45

Celkové poradie krajiny podľa GCI
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Celková bilancia
(zlepšenie/zhoršenie
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 )
33
33
31
36
38
39
46
-15
47
62
58
52
48
60
63
-25
51
53
46
39
41
41
42
3

36

41

46

47

60

69

71

78

-42

Alarmujúcim faktom je, že Slovensko zaznamenáva kontinuálny prepad v rebríčku GCI. Ako
ilustruje graf 3 nižšie od sledovania v roku 2007-2008 zaznamenalo Slovensko vždy pokles
v celkovom poradí krajín. Navyše tento prepad nastáva zároveň rýchlejším tempom ako je
tomu pri porovnaní s geograficky a ekonomicky príbuznými krajinami ale i
relevantnými regionálnymi štruktúrami ako EÚ a OECD.
Graf 3: Medziročné zmeny v umiestnení (celkovom poradí) Slovenska v rebríčku GCI

0
2007-2008

2008-2009

-5

-5

-1
2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013
-2

2013-2014

-2
-4
-6

-7

-8

-9

-10
-12

-13

-14

Keďže metodológia Globálneho indexu konkurencieschopnosti sa zásadne nemení, z
uvedených dát možno vyvodiť záver, že konkurencieschopnosť krajiny a jej podnikateľské
prostredie sa za posledných osem rokov zásadným spôsobom zhoršilo.

Tento pokles nie je možné ospravedlniť makroekonomickými faktormi ako bola hospodárska
kríza ktorá započala v roku 2008, pretože okolité krajiny dosiahli významne lepší výsledok
(nižší pokles v rebríčku) ako Slovenská republika.
Zlú výkonnosť Slovenska spresňuje graf nižšie, ktorý porovnáva index konkurencieschopnosti
v jeho jednotlivých pilieroch medzi Slovenskom, priemerom EÚ 27 a priemerom krajín V4.
Graf 4: Piliere konkurencieschopnosti GCI: Porovnanie Slovenska, V4 a EÚ 27 (2012/2013)
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Ako vidno zo vstupných dát grafu v tabuľke nižšie, Slovensko prekonalo priemer EÚ 27 v
dvoch pilieroch - makroekonomické podmienky a rozvoj finančného trhu. Priemer V4
krajina prekonala v pilieroch zdravie a základné vzdelanie a rozvoj finančného trhu. Ako je
však zrejmé, najproblematickejšie segmenty predstavujú inovácie (o 13 percentuálnych
bodov pod priemerom V4), veľkosť trhu (o 11 percentuálnych bodov pod priemerom V4) a
inštitúcie (o 8 percentuálnych bodov pod priemerom V4).
Kým veľkosť trhu nie je priamo ovplyvniteľná, podpriemerný výkon v pilieroch inovácií a
inštitúcií voči priemeru V4 jasne poukazujú na to, v ktorých oblastiach je potrebné radikálne
zlepšenie konkurencieschopnosti Slovenska.

V tabuľke nižšie je uvedený prehľad skóre Slovenska v jednotlivých pilieroch GCI a zároveň
percentuálne hodnotenie výkonnosti Slovenska tohto ukazovateľa v porovnaní s krajinami V4
a EU-27.
Zelenou farbou sú v tabuľke označené piliere, v ktorých Slovensko prekonáva úroveň buď
priemer EÚ alebo V4. Červenou farbou sú naopak označené oblasti zásadného zaostávania
a slabo červenou farbou oblasti mierneho zaostávania za V4 a EÚ.
Tabuľka 8: Piliere konkurencieschopnosti GCI: Porovnanie Slovenska, V4 a EÚ 27 (2012/2013)

Pilier GCI
1. pilier: Inštitúcie
2. pilier: Infraštruktúra
3. pilier: Makroekonomické podmienky
4. pilier: Zdravie a základné vzdelanie
5. pilier: Vyššie vzdelanie
6. pilier: Efektivita trhu
7. pilier: Efektivita pracovného trhu
8. pilier: Rozvoj finančného trhu
9. pilier: Technologická pripravenosť
10. pilier: Veľkosť trhu
11. pilier: Sofistikácia obchodných
subjektov
12. pilier: Inovácie

Index GCI Index GCI Výkonnosť Index Výkonnosť
Slovensko EÚ 27
SK/EU27 GCI V4 SK/V4
3,44
4,54
76%
3,73
92%
4,23
5,13
82%
4,33
98%
4,87
4,82
101%
4,95
98%
6,03
6,22
97%
5,96
101%
4,50
5,13
88%
4,74
95%
4,37
4,64
94%
4,39
99%
4,20
4,49
94%
4,32
97%
4,45
4,39
101%
4,33
103%
4,46
5,27
85%
4,65
96%
4,00
4,32
93%
4,47
89%
4,02
2,98

4,61
4,15

87%
72%

4,07
3,41

99%
87%

Ako bolo spomínané v metodologickej časti, hodnotenie GCI sa skladá z 12. pilierov a
veľkého počtu indikátorov v jednotlivých pilieroch.
Nižšie uvádzame najhoršie hodnotené indikátory Slovenska podľa umiestnenia v zoradenom
zozname všetkých hodnotených krajín, vrátane zmeny medzi rokmi 2006 a aktuálnym
hodnotením za rok 2013. Označené červenou sú tie indikátory, v ktorých bola negatívna
zmena v poradí v globálnom hodnotení najväčšia (negatívny posun o 70 a viac pozícií
v poradí).
Za povšimnutie stojí najmä fakt, že najvyššie zastúpenie majú indikátory z prvého piliera –
teda funkčnosť a efektívnosť štátnych a súkromných inštitúcií v krajine a prislúchajúce
indikátory ako je efektívnosť štátnych výdavkov, fungovanie súdneho systému či plytvanie
verejnými zdrojmi.

Čo sa týka zhoršenia pozície v celkovom poradí štátov tu treba poznamenať že zhoršenie v
celkovom poradí môže poukazovať jednak na zhoršenie vnútornej situácie na Slovensku, ale
zároveň môže byť výsledkom aj stagnácie Slovenska a zlepšovania ostatných hodnotených
ekonomík.
Tabuľka 9: Vybrané najhoršie hodnotené ukazovatele Slovenskej republiky v GCI (2012/2013, zmena v celkovom poradí)

Pilier GCI
1. pilier: Inštitúcie
1. pilier: Inštitúcie
1. pilier: Inštitúcie
1. pilier: Inštitúcie
1. pilier: Inštitúcie
12. pilier: Inovácie
11. pilier:
Sofistikácia
obchodných subjektov
6. pilier: Efektivita
trhu
2. pilier:
Infraštruktúra
7. pilier: Efektivita
pracovného trhu
1. pilier: Inštitúcie
5. pilier: Vyššie
vzdelanie
6. pilier: Efektivita
trhu
8. pilier: Rozvoj
finančného trhu
1. pilier: Inštitúcie
3. pilier:
Makroekonomické
podmienky
1. pilier: Inštitúcie
1. pilier: Inštitúcie
5. pilier: Vyššie
vzdelanie
6. pilier: Efektivita
trhu
12. pilier: Inovácie

Ukazovateľ GCI
Efektívnosť právneho rámca pri
urovnávaní sporov
Uprednostňovanie pri rozhodovaní
vládnych úradníkov/predstaviteľov
Verejná dôvera voči politikom
Bremeno vládnej regulácie
Štátne služby pre zlepšenie výkonu
firiem
Verejné obstarávanie pokročilých
technológií

Zhoršenie oproti
Poradie 2013 2006 (počet
(zo 144 krajín) priečok)
140 138
136
132

-50
-54
-75

130

-130

127

-54

Kontrola medzinárodnej distribúcie

126

-33

Sofistikácia kupujúcich

125

-47

Kvalita leteckej prepravy

124

-32

Únik mozgov
Plytvanie verejnými zdrojmi

122
120

-59
-74

Kvalita vzdelávacieho systému
Náklady na poľnohospodársku
politiku
Financovanie domácim akciovým
trhom
Etické správanie firiem

120

-74

120

-60

117
116

-18
-65

Bilancia štátneho rozpočtu
Súdna nezávislosť
Zbytočnosť vládnych výdavkov

116
115
112

-37
-48
-35

Kvalita obchodných škôl

111

-56

Celková výška daní
Spolupráca medzi univerzitami a
súkromným sektorom

107

-21

100

-70

V tabuľke nižšie poukazujeme naopak na najlepšie hodnotené relevantné ukazovatele
Slovenskej republiky v GCI 2013. Najpočetnejšie zastúpenie tu majú indikátory zo 6. piliera:
efektivita trhu, ktoré sa týkajú najmä otvorenosti ekonomiky, jej proexportnej orientácie a
priamych zahraničných investícií. Slovensko sa relatívne dobre umiestnilo v ukazovateľoch
používanosti vysokorýchlostného a mobilného internet a rozšíreniu a dostupnosti internetu
na školách.
Tabuľka nižšie prezentuje najlepšie hodnotené ukazovatele Slovenska v GCI – označené
zelenou sú tie indikátory, v ktorých bola pozitívna zmena v poradí v globálnom hodnotení
najväčšia (posun o 10 a viac pozícií v poradí).
Tabuľka 10: Vybrané najlepšie hodnotené ukazovatele Slovenskej republiky v GCI

Pilier
6. pilier: Efektivita trhu
9. pilier: Technologická
pripravenosť
8. pilier: Rozvoj
finančného trhu
4. pilier: Zdravie a
základné vzdelanie
9. pilier: Technologická
pripravenosť
11. pilier: Sofistikácia
obchodných subjektov
8. pilier: Rozvoj
finančného trhu
3. pilier:
Makroekonomické
podmienky

Ukazovateľ
Počet procedúr pre začatie
podnikania
Počet užívateľov
vysokorýchlostného internetu

Poradie 2013
(zo 144 krajín)

Zmena oproti 2006
(počet priečok)

44

-3

45

1

Dostupnosť finančných služieb
Percento populácie so
základným vzdelaním
Počet užívateľov mobilného
internetu

87

51

0

-35

Sofistikácia výrobných procesov

48

14

Obchodná spoľahlivosť bánk

33

1

0

-30

38
51

9
24

27

1

0
26
10
13
12

-25
1
-14
-2
-2

Kreditný rating krajiny
Dostupnosť internetu na
5. pilier: Vyššie vzdelanie školách
6. pilier: Efektivita trhu
Intenzita lokálnej konkurencie
9. pilier: Technologická
pripravenosť
Počet užívateľov internetu
Kvalita železničnej
2. pilier: Infraštruktúra
infraštruktúry
2. pilier: Infraštruktúra
Kvalita dodávky elektriny
6. pilier: Efektivita trhu
Prevalencia obchodných bariér
6. pilier: Efektivita trhu
Import ako percento HFP
7. pilier: Efektivita
Platy a produktivita

0 -

pracovného trhu
10. pilier: Veľkosť trhu
9. pilier: Technologická
pripravenosť
6. pilier: Efektivita trhu
6. pilier: Efektivita trhu
6. pilier: Efektivita trhu

Export ako percento HFP
Priame zahraničné investície a
transfer technológií
Dopad regulácie zahraničných
investícií na súkromný sektor
Obchodné tarify
Prevalencia zahraničného
vlastníctva

11

-1

3

-6

5
13

-3
7

4

2

Ease of Doing Business
Ako bolo spomínané, index Ease of Doing Business Svetovej Banky meria pomocou 10 subindexov ako jednoducho sa podniká v jednotlivých krajinách sveta.
Celkovo sa Slovensko v tomto rebríčku umiestnilo v poslednom dostupnom hodnotení z roku
2012/2013 na 46. mieste z globálne hodnotených 185 ekonomík sveta.
Graf nižšie zobrazuje, ako sú vybrané krajiny vrátane Slovenska vzdialené od najlepšie
hodnotenej krajiny v danom roku, pričom najlepšie hodnotená krajina má priradenú
hodnotu 100. Vyššie skóre krajiny teda znamená jej aproximáciu k ideálnemu existujúcemu
stavu v globálnom merítku.
Z grafu 5 je zrejmé, že Slovensko patrí k najlepšie hodnoteným krajinám v regióne
spomedzi krajín V4, i keď pri existujúcom trende významného zlepšovania Poľska je možné
očakávať, že Slovensko stratí v budúcom roku svoju vedúcu pozíciu.

Graf 5: Vzdialenosť od najlepšej ekonomiky (=100) vybraných krajín podľa indexu Ease of Doing Business (vyššie skóre
znamená priblíženie sa najlepšie hodnotenej krajine na svete)

90

80
Rakúsko
Česká republika

70

Nemecko
Maďarsko

60

Poľsko
Slovenská republika

50

Ukrajina
Veľká Británia

40

30
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Regionálne porovnanie
Graf 6 nižšie ponúka ďalšiu vizualizáciu dát dostupných z indexu Ease of Doing Business, a to
porovnanie výkonnosti Slovenska verzus priemeru krajín V4 v jednotlivých sub-indexoch
hlavného indexu.
Dáta sú kvantifikované ako celkové poradie krajiny zo 185 hodnotených ekonomík – teda čím
nižšie poradové číslo tým lepšie sa krajina umiestnila.
Ako z grafu vidno, Slovensko sa celkovo umiestnilo na 46. pozícii, kým priemer V4 je 55.
globálne umiestnenie. Slovensko sa umiestnilo lepšie v dôležitých indikátoroch, ktoré sa
týkajú začatia podnikania (založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, stavebné
povolenia, zapojenie do elektrickej siete, registrácia nehnuteľnosti). Marginálne lepšie je na
Slovensku podľa prieskumu i záťaž platenia daní (z pohľadu časových a procedurálnych
nákladov) či prístup k úverovému financovaniu a riešenie insolventnosti.
Naopak Slovensko zaostáva za V4 v ochrane investorov, vynútiteľnosti zmlúv a kontraktov
(de facto v súdnom systéme) či cezhraničnom obchode.

Graf 6: Regionálne porovnanie: Slovensko a priemer V4 podľa jednotlivých sub-indexov Ease of Doing Business (celkové
poradie, 2012/2013 nižšie poradie znamená celkové lepšie umiestnenie v globálnom rebríčku krajín)
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Globálne porovnanie
Z globálneho pohľadu (ten je meraný ako vzdialenosť od najlepšej ekonomiky na svete v
danom sub indexe, ktorej je priradená hodnota = 100) patrí Slovensko k veľmi dobre
hodnoteným krajinám z hľadiska začatia podnikania (86.7), registrácie nehnuteľnosti (91.5) a
prístupu k úverom (81). Naopak vzhľadom na celkové hodnotenie sú podpriemerné najmä
ochrana investorov (48.1), riešenie insolvencie (57.2), cezhraničný obchod (63), vynútiteľnosť
kontraktov a zmlúv (64.1) zapojenie do elektrickej siete (66.1) ale aj platenie daní (69.2).

Graf 7: Globálne porovnanie: Slovensko vzdialenosť podľa sub-indexov Ease of Doing Business (vzdialenosť od najlepšej
ekonomiky (=100), 2012/2013, vyššie skóre znamená priblíženie sa najlepšie hodnotenej krajine na svete)
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Podľa indexu Ease of Doing Business 2013 možno intenzitu podnikania na Slovensku hodnotiť
ako priemernú v rámci krajín V4 – Maďarsko je jasným lídrom v počte novo vznikajúcich
spoločností na 1,000 obyvateľov v produktívnom veku. Slovensko sa pohybovalo nad
úrovňou Českej republiky i Poľska – je však nutné povedať, že dostupnosť dát do roku 2011
neumožňuje odhadnúť, ako sa v tomto indikátore prejavia negatívne zmeny v
podnikateľskom prostredí a daňovom zaťažení z rokov 2012 a 2013.

Tabuľka 11: Intenzita podnikania (počet novozaložených spoločností na 1,000 ľudí v produktívnom veku)
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Index ekonomickej slobody
Slovensko sa v indexe ekonomickej slobody s celkovým skóre 68.7 bodu umiestnilo na 42
mieste v globálnom hodnotení ekonomickej slobody v roku 2013 s miernym zlepšením o 1.7
bodu oproti roku 2012.
Graf 8: Ranking vybraných krajín podľa Indexu ekonomickej slobody (2012/2013, vyššie skóre znamená lepšie
hodnotenie krajiny)
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Napriek tomu, že Slovensko dosiahlo mierne medziročné zlepšenie v indexe medzi rokmi
2012 a 2013, ako sa uvádza v hodnotení Slovenska na webovej stránke indexu ekonomickej
slobody vyhliadky do budúcnosti z pohľadu hodnotenia nie sú priaznivé:
“Slovensko naďalej čelí ekonomickým a politickým výzvam vyplývajúcim zo zásadných
ekonomických zmien. Fiškálna konsolidácia posledných dvoch rokov mala iba mierny
dopad a vláda, ktorá chce znížiť deficit štátneho rozpočtu pod 3 percentá HDP čelí
odporu verejnosti...Od januára 2013 sa zvyšuje daňové zaťaženie. Nedostatky v
systéme štátnych inštitúcií naďalej znižujú úroveň ekonomickej slobody. Súdny systém
je pomalý a ľahko ovplyvniteľný politickým vplyvom. Vnímaná miera korupcie sa
zvyšuje”. (The Heritage Foundation 2013)
Ako vidno z grafu, Slovensko získalo nadpriemerné skóre v regióne v oblasti vládnych
výdavkov no za krajinami V4 zaostáva v úrovni korupcie a ochrane vlastníckych práv.
Graf 9: Regionálne porovnanie: Slovensko a priemer V4 podľa jednotlivých sub-indexov Indexu ekonomickej slobody
(2012/2013, vyššie skóre reprezentuje lepšiu výkonnosť v danom sub-indexe)
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Index vnímania korupcie
I keď korupcia je len jednou z množstva faktorov podnikateľského prostredia, na Slovensku
patrí k jedným z najvážnejších spoločenských problémov a významne ovplyvňuje
obchodovanie so štátom, verejné obstarávania či vymožiteľnosť práva.
Ako vidno na grafe 10 nižšie, v Indexe vnímania korupcie ktorý zostavuje organizácia
Transparency International patrí Slovensko so skóre 46 v roku 2012 k najnižšie hodnoteným
spomedzi krajín V4. Slovensko sa globálne umiestnilo na 62. pozícii spomedzi 174
hodnotených krajín. Táto pozícia znamená, že Slovensko je z pohľadu vnímania korupcie
štvrtou najhoršou krajinou zo skupiny 27 členských štátov EÚ – horší výsledok zaznamenali
iba Rumunsko (66. pozícia), Taliansko (72. pozícia) a Bulharsko (75. pozícia).
Graf 10: Hodnotenie vybraných krajín podľa Indexu vnímania korupcie (2012, vyššie skóre reprezentuje lepšie
hodnotenie krajiny)
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Sumarizácia nadnárodných indexov
Tabuľka nižšie sumarizuje skúmané 4 hlavné globálne hodnotenia konkurencieschopnosti a
podnikateľského prostredia podľa celkového umiestnenia krajiny v danom rebríčku.
Porovnávame taktiež umiestnenie Slovenska voči jednoduchému priemeru krajín V4, čím
upozorňujeme na oblasti, v ktorých Slovensko v regionálnom pohľade zaostáva.
Ako z tabuľky vidno, Slovensko sa umiestnilo lepšie ako priemer V4 v indexe Ease of Doing
Business celkovo o 9. pozícií. Slovensko sa umiestnilo lepšie ako priemer V4 vo všetkých
indikátoroch, najvýraznejšie však v jednoduchosti získania stavebného povolenia a registrácii

nehnuteľností. Horšie ako priemer V4 je krajina v ochrane investorov, jednoduchosti
cezhraničného obchodu a vynútiteľnosti zmlúv a kontraktov.
Slovensko sa marginálne nad priemerom V4 umiestnilo aj v Indexe ekonomickej slobody.
Naopak významne pod priemerom V4 sa Slovenská republika ocitá v hodnotení globálnej
konkurencieschopnosti – a to až s odstupom 18 miest od susedných krajín. Iba v dvoch
indikátoroch zo sledovaných 12 sa krajina umiestnila lepšie (zdravie a základné vzdelanie a
rozvoj finančného trhu). Zásadne horšie sa však Slovensko ocitá v dôležitých indikátoroch
inštitúcie (postoj vlády k trhu a k trhovým slobodám, nadmerná byrokracia, nadmerná
regulácia, korupcia, nedostatok transparentnosti, neschopnosť poskytnúť vhodné služby pre
súkromný sektor a politizácia súdneho systému) a rozvoja v oblasti inovácií.
Pod priemerom V4 sa Slovensko taktiež nachádza v Indexe vnímania korupcie organizácie
Transparency International.
Tabuľka 12: Regionálne porovnanie podľa celkového poradia v globálnych indexoch: Slovensko a krajiny V4

Indexy

Ease of Doing Business (2013)
Začatie podnikania
Stavebné povolenia
Zapojenie do elektrickej siete
Registrácia nehnuteľnosti
Prístup k úverom
Ochrana investorov
Platenie daní
Cezhraničný obchod
Vynútiteľnosť zmlúv a kontraktov
Riešenie insolvencie

Index ekonomickej slobody (2013)
Index globálnej
konkurencieschopnosti (2013)
Inštitúcie
Infraštruktúra

SK

ČR

Celkové poradie
Priemer
PL
HU
V4

46
83
46
100
8
23
117
100
98
69

65
140
74
143
27
53
100
120
68
79

55
124
161
137
62
4
49
114
50
56

54
52
55
109
43
53
128
118
73
16

55
100
84
122
35
33
99
113
72
55

38

34

37

70

45

42

29

57

48

44

71
104
56

39
82
38

42
55
73

60
80
50

53
80
54

V4 vs.
SK

Svetoví lídri
Singapur,
Hong Kong,
9 Nový Zéland
17
38
22
27
10
-19
13
-26
-14
7
Hong Kong,
Singapur,
2 Austrália
Švajčiarsko,
Singapur,
-18 Fínsko
-24
-2

Makroekonomické podmienky
Zdravie a základné vzdelanie
Vyššie vzdelanie
Efektivita trhu
Efektivita pracovného trhu
Rozvoj finančného trhu
Technologická pripravenosť
Veľkosť trhu
Sofistikácia obchodných subjektov

54
42
54
54
86
47
45
59
61

42
53
38
41
75
57
31
40
35

72
43
36
51
57
37
42
19
60

44
51
49
67
79
72
49
52
86

53
47
44
53
74
53
42
43
61

-1
5
-10
-1
-12
6
-3
-17
-1

Inovácie

89

34

63

37

56

-33

Index vnímania korupcie (2012)

62

54

58

46

55

Dánsko,
Fínsko, Nový
-7 Zéland

Európska úroveň
Európska Únia ponúka veľké množstvo kvalitatívnych aj kvantitatívnych dát, ktoré sa týkajú
podnikateľského prostredia na Slovensku. Agendou podnikania sa zaoberá predovšetkým
Generálne riaditeľstvo podnikania a priemyslu (DG Enterprise and Industry) Európskej
komisie.
Prístup EÚ k podnikaniu je možno na najvyššej úrovni rozdeliť na dve kategórie – prvou je
takzvaná priemyselná politika (industrial policy), ktorá sa zameriava na väčšie priemyselné
podniky a priemyselnú konkurencieschopnosť EÚ. Druhou funkčnou oblasťou a prioritou EÚ
sú malé a stredné podniky (small and medium enterprises), keďže „20 miliónov malých
a stredných podnikov v EÚ reprezentujú 99% všetkých podnikov a sú kľúčovou hnacou silou
pre ekonomický rast, inovácie, zamestnanosť a sociálny integráciu [v EÚ]“. (European
Comisison, DG Enterprise and Industry 2013)
Z tohto dôvodu sú i štatistické údaje a analýzy Európskej Komisie často rozdelené medzi tieto
dve funkčné oblasti.
Jedným z kľúčových porovnávacích nástrojov čo sa týka priemyselnej politiky
a konkurencieschopnosti v nej na úrovni EÚ je takzvaný Industrial Performance Scoreboard,
ktorý monitoruje 10 vybraných indikátorov vo všetkých členských krajinách. Graf nižšie
porovná výkonnosť Slovenska voči priemeru EÚ vo vybraných 8 indikátoroch tohto nástroja.

Graf 11: Priemyselná výkonnosť – Slovensko a Európska Únia (2012)

10

Z pohľadu podnikateľského prostredia si samozrejme zaslúži bližší pohľad predovšetkým
indikátor podnikateľské prostredie (business environment). Ako je zrejmé z grafu nižšie
v roku 2012 Slovensko mierne zaostávalo za priemerom EÚ z hľadiska hodnotenia
podnikateľského prostredia. Zároveň však bolo najlepšie hodnoteným spomedzi všetkých
krajín V4.

10

Zdroj grafu: DG Enterprise and Industry, Industrial Performace Scoreboard 2012, dostupné na
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/monitoring-memberstates/files/scoreboard2012_en.pdf

Graf 12: Hodnotenie podnikateľského prostredia podľa Industrial Performance Scoreboard (hodnotené komponenty
11
uvedené v grafe) (2012, 1=najlepšie)
-

Začatie podnikania
Získanie stavebných povolení
Registrácia nehnuteľnosti
Získanie úveru
Ochrana investorov
Vynútiteľnosť zmlúv
Riešenie platobnej
neschopnosti

Do budúcnosti však nemožno očakávať zlepšovanie relatívnej pozície voči susedným
krajinám V4 ani ostatným krajinám EÚ pokiaľ bude pokračovať negatívny trend vývoja
podnikateľského prostredia z posledných rokov.
Ako ukazuje graf nižšie, všetky krajiny V4 okrem Slovenska dokázali svoje podnikateľské
prostredie zlepšovať zásadne vyšším tempom ako EÚ ako celok. Česká republika (2. Pozícia),
Poľsko (3. Pozícia) a Maďarsko (5. Pozícia) patrili v tempe zlepšovania podnikateľského
prostredia k lídrom EÚ. Slovensko naopak nedokázalo svoje podnikateľské prostredie
zlepšovať ani tempom priemeru Európskej Únie a obsadilo až celkovú 12. pozíciu z 25
sledovaných krajín Európskej Únie.

11

Zdroj grafu: DG Enterprise and Industry, Industrial Performace Scoreboard 2012, dostupné na
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/monitoring-memberstates/files/scoreboard2012_en.pdf
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Graf 13: Zmena v podnikateľskom prostredí 2006-2011 podľa hodnotenia “Industrial Performance Scoreboard“ , vyššia
zmena reprezentuje vyššiu pozitívnu zmenu v stave podnikateľského prostredia krajiny

Tabuľka nižšie ukazuje pohľad na ďalšie ukazovatele sledované v rámci priemyselnej
stratégie Európskej Únie, pričom sú vyjadrené ako odstup Slovenska od priemeru Európskej
Únie v štandardných odchýlkach v roku 2012.

12

Zdroj grafu: DG Enterprise and Industry, Industrial Performace Scoreboard 2012, dostupné na
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/monitoring-memberstates/files/scoreboard2012_en.pdf

Graf 14: Odstup Slovenska od priemeru EÚ vo vybraných indikátoroch Európskej priemyselnej politiky (2012)

13

Pre podnikateľské prostredie v širšom slova zmysle sú relevantné všetky uvádzané
indikátory, ale z hľadiska externých vplyvov štátu na podnikateľské prostredie je potrebné

13

Zdroj grafu: DG Enterprise and Industry, Industrial Performace Scoreboard 2012, dostupné na
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/monitoring-memberstates/files/scoreboard2012_en.pdf

upozorniť najmäa na dva indikátory – podnikateľské prostredie a podnikanie a predovšetkým
verejná správa.
Európska komisia v dokumente Industrial Performance Scoreboard v súvislosti s verejnou
správou a podnikateľským prostredním identifikuje ako základné problémy problematické
riadenie štátnej správy na Slovensku, korupciu, proces verejných obstarávaní,
neefektívnosť daňovej správy a neefektívnosť súdneho systému.
Ako ďalej konštatuje Európska komisia:
„Slovensko potrebuje silnejšie inštitúcie a efektívnejšiu verejnú správu. Ukazovateľ
účinnosti vlády radí Slovensko na 19. miesto v rámci EÚ–27, pričom jeho zaradenie sa od roku
2006 zhoršuje. Celkové fungovanie verejnej správy zhoršuje nedostatočná analytická
kapacita, ktorá oslabuje vykonávanie politiky, ako aj kvalitu verejných služieb. Moderné
riadenie ľudských zdrojov [vo verejnej správe] je však naďalej nerozvinuté a vysoká obmena
zamestnancov je prekážkou budovania kapacít a kontinuity politiky.
Slovensko vykazuje slabé výsledky, čo sa týka [hodnotenia úrovne] korupcie.
Spreneverenie verejných zdrojov z dôvodu korupcie, nezrovnalosti pri platbách a úplatky
spoločností sa vnímajú ako dosť bežné.
Výkonnosť Slovenska, meraná na základe zloženého ukazovateľa založeného na údajoch o
začatí podnikania a získaní licencie, ho radí mierne pod priemer EÚ. Dôvodom tohto výsledku
sú najmä lehoty na založenie spoločnosti, aj keď súvisiace náklady sú výrazne nižšie. Ako
vyplýva z ukazovateľa týkajúceho sa zložitosti získavania povolenia, postupy udeľovania
licencií sa hodnotia skôr ako vyhovujúce.
Zložený index týkajúci sa verejného obstarávania v súvislosti so Slovenskom ukazuje
výrazne slabú výkonnosť. Kým v priemere je lehota pri súťaži o verejnú zákazku viac ako 16
dní a náklady na ňu sú vo výške 0,19 % HDP na hlavu, hodnoty Slovenska sú 30 dní a 0,26 %.
Okrem toho priemerné trvanie vyplácania platieb, pokiaľ ide o verejné orgány, je dlhšie ako
priemer EÚ. Náklady spojené s dodržaním daňových povinností môžu mať na podniky
významný vplyv. V roku 2011 vzorová obchodná spoločnosť na Slovensku musela uskutočniť
31 platieb a plateniu daní venovať 231 hodín, čo je o niečo viac ako priemer EÚ, ktorý je 208
hodín. Navyše efektívnosť daňovej správy je, zdá sa, nízka, ako naznačuje pomer nákladov

daňovej správy voči vybraným prostriedkom. Podľa zloženého ukazovateľa týkajúceho sa
efektívnosti súdnictva v oblasti civilného práva je aj tu Slovensko na tom horšie ako priemer
EÚ.
Napríklad vyriešenie nesolventnosti trvá viac než dvakrát tak dlho a súdny systém sa
vníma ako omnoho menej nezávislý v porovnaní s priemerom EÚ. Z dôvodu existujúcich
nevybavených prípadov na súdoch celkový čas potrebný na súdne konanie a vykonanie
rozsudku narúša prístup podnikov k právnym prostriedkom, čo spôsobuje, že mnoho
obchodných sporov je nevyriešených. Alternatívne systémy riešenia sporov, ktoré by mohli
zlepšiť presadzovanie dodržiavania zmlúv, sú stále malo rozvinuté“. 14
Malé a stredné podniky
Podobne ako je tomu pri industriálnej politike sú na úrovni EÚ vedené štatistiky ohľadom
malých a stredných podnikov. Konkrétny rámec predstavujú opatrenia Small Business Act,
ktorých plnenie je sledované a kvantifikované vo všetkých členských krajinách.
Takzvané SBA Factsheets monitorujú 10 konkrétnych oblastí, ktoré pokrývajú aktivitu malých
a stredných podnikov v členských krajinách. Každá oblasť je ďalej kvantifikovaná
prostredníctvom viacerých konkrétnych indikátorov. Ako vidno na grafe nižšie profil SBA na
Slovensku je v porovnaní s priemerom EÚ podpriemerný – v skutočnosti jediným
nadpriemerným indikátorom je jednotný trh, teda využívanie výhod prostredia jednotného
trhu malými a strednými spoločnosťami.
Najväčší negatívny odklon, respektíve zaostávanie za EU zaznamenáva Slovensko v podnikaní
(indikátory miery podnikateľskej aktivity obyvateľstva), druhej šanci malým a stredným
podnikateľom (indikátory komplikovanosti likvidácie spoločnosti) a v oblasti „najskôr myslieť
v malom“ (komplikovanosť a administratívna náročnosť malého podnikania).
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Zdroj: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/monitoring-memberstates/files/sk_country-chapter_sk.pdf

Graf 15: SBA Profil Slovenskej republiky (Európska komisia, 2012)
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Z pohľadu vývoja v čase na tom Slovenská republika z pohľadu malého a stredného
podniakania nie je lepšie. Ako upozorňuje Európska komisia “keď sa pozrieme na dynamický
vývoj, vidíme znepokojujúcejší obrázok, keďže mnohé oblasti vykazujú v období rokov 2007 až
2012 obmedzený pokrok alebo zhoršenie.” (Európska Komisia 2012)
Ako vidno z grafu nižšie, z 10 sledovaných indikátorov SBA v spomínanom období dosiahol
mierne zlepšenie iba indikátor ústretová štátna správa (na grafe ako 4). Naopak indikátory
internacionalizácia (10), prístup k financovaniu (6) a zručnosti a inovácie (8) vykazovali
relatívne významné zhoršenie.
Zvyšné indikátory oscilujú okolo 0% osi, teda so zanedbateľnou zmenou stavu.
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Zdroj grafu: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performancereview/files/countries-sheets/2012/slovakia_sk.pdf
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Jediným relevantným indikátorom nad priemerom EÚ čo sa týka podnikania a spoločnosti
ako takej je odhodlanie podnikať v strednodobom horizonte do 3 rokov. Čo sa však týka
aktuálnej situácie (miera podnikania či uskutočniteľnosť uplatnenia ako SZČO), ako i názoru
na školský systém a podnikanie sa Slovensko nachádza pod priemerom.

17

16

Zdroj grafu: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performancereview/files/countries-sheets/2012/slovakia_sk.pdf

Čo sa týka kategórie “Druhá šanca” pre malých a stredných podnikateľov, ktorí sa ocitli v
objektívnych finančných ťažkostiach, Slovensko sa nachádza relatívne hlboko pod priemerom
EÚ. Ako hovorí Komisia, “Čas potrebný na likvidáciu podniku (štyri roky), ako aj súvisiace
náklady (18 % majetku dlžníka), sú výrazne vyššie, než je priemer v EÚ-27.” (European
Comisison, DG Enterprise and Industry 2013)
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Špecificky by sme chceli upozorniť taktiež na veľmi negatívnu situáciu čo sa týka skupiny
indikátorov “najskôr myslieť v malom”, ktorá obsahuje indikátory kvantifikujúce opatrenia na
zníženie a zjednodušenie administratívnej záťaže firiem v komunikácii so štátnou správou a
znižovanie záťaže spojenej so štátnou reguláciou malých a stredných firiem. Ako vidno, malé
a stredné firmy čelia pri porovnaní s priemerom EÚ omnoho vyššej regulatórnej záťaži a
najmä komplikovanosti pravidiel ako ich európski konkurenti.

19

Čo sa týka systému ústretovej správy, Komisia konštatuje že systém a postupy formálnej
registrácie majetku sú na Slovensku efektívnejšie a menej nákladné. Na druhej strane ale

17

Zdroj grafu: Ibid.
Zdroj grafu: Ibid.
19
Zdroj grafu: Ibid.
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podpriemerné ostávajú nielen pre malé a stredné firmy ukazovatele spojené s každodennými
povinnosťami ako je počet a trvanie platieb daní respektíve náklady na vymáhanie zmlúv.
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Čo sa týka štátnej pomoci a verejného obstarávania tak významne pozitívne je hodnotený
podiel malých a stredných spoločností na udelených verejných zákazkách. Čo sa ale týka
celkovo štátnej pomoci a umožnenia využívania prostriedkov Európskej Únie, Slovensko sa
umiestnilo pod priemerom EÚ.
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20

Zdroj grafu: Ibid.
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Jednotný trh je zásadou SBA, v ktorej Slovensko zaznamenáva najlepšie výsledky vo vzťahu k
priemeru EÚ. Pokiaľ ide o právne predpisy týkajúce sa vnútorného trhu a preberanie
právnych predpisov EÚ do vnútroštátneho práva, Slovensko postupuje rýchlejšie než ostatné
krajiny EÚ.

23

21

Zdroj grafu: Ibid.
Zdroj grafu: Ibid.
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Zdroj grafu: Ibid.
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V tejto oblasti Slovensko dosahuje podpriemerné výsledky a vykazuje malý alebo žiadny
pokrok. S výnimkou jedného ukazovateľa sú všetky kľúčové ukazovatele inovácií pod
priemerom. Z toho vyplýva menšia pravdepodobnosť, že MSP na Slovensku budú zavádzať
inovácie, navzájom spolupracovaťalebo uskutočňovať vnútropodnikové inovácie.
Pokiaľ však ide o premietnutie týchto nových produktov a postupov do príjmov z predaja,
firmy, ktoré inovujú sú úspešnejšie než MSP v EÚ.
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Zdroj grafu: Ibid.

Indikátory v kategórií internacionalizácia poukazujú na dva základné fakty. V prvom rade je
to vysoká otvorenosť slovenskej ekonomiky, ktorá sa pretavuje do nadpriemerného počtu
malých a stredných firiem, ktoré dovážajú alebo vyvážajú produkty mimo priestoru
Európskej Únie.
V druhom rade ide o poukázanie na nadpriemernú mieru byrokracie a administratívy, ktorá
logicky zasahuje aj do regulácie importu a exportu, času a potrebných dokumentov pre
cezhraničný obchod.
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Národná úroveň
Na národnej úrovni vzniká mnoho ad hoc dokumentov a štúdií zaoberajúcich sa priamo či
nepriamo podnikateľským prostredím. Index podnikateľského prostredia je však jedným z
mála indikátorov so stanovenou metodológiou a dlhodobým sledovaním, ktorý umožňuje
kvantifikáciu kvality podnikateľského prostredia v krajine.
Ako vidno z grafu 11 nižšie, podľa metodológie Indexu podnikateľského prostredia (IPP)
Podnikateľskej aliancie Slovenska dosiahlo podnikateľské prostredie z východiskovej
hodnoty 100 vrcholovú hodnotu 126.5 v druhom kvartáli roku 2007.
Od tohto obdobia nasledoval postupný pokles indexu – až na mierne zlepšenie medzi 3. a 4.
kvartálom 2012 sa index historicky od roku 2001 neustále znižoval až na súčasnú úroveň
25
26

Zdroj grafu: Ibid.
Zdroj grafu: Ibid.

72.7 bodu v 1. kvartáli 2013. To predstavuje zároveň historicky najnižšiu hodnotu indexu
od začiatku sledovania. Vzhľadom na súčasnú ekonomickú politiku na Slovensku zároveň
možno očakávať pokračovanie poklesu indexu.
Graf 16: Vývoj Indexu podnikateľského prostredia v čase (2001-2013, vyššia bodová hodnota predstavuje vyššiu vnímanú
27
kvalitu podnikateľského prostredia)
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Ako dokazuje graf 12 nižšie, podnikateľské prostredia na Slovensku je podľa indexu nielen
v súčasnosti v najhoršej absolútnej kondícii, ale zhoršenie zároveň nastáva rekordným
tempom.
Vo štvrtom kvartáli roku 2012 nastal pokles indexu o 4.43% čo predstavuje najhorší medzi
kvartálny výsledok od začiatku sledovania. Z pohľadu súhrnných medzikvartálnych zmien
predstavovali pre Index najhoršie obdobia roky 2009 a 2012 a vzhľadom na nepopulárne
opatrenia voči podnikateľom je veľmi pravdepodobné že tento negatívny trend bude
pokračovať i v roku 2013.
Príčinou tohto poklesu boli predovšetkým pripravované zmeny v zákonníku práce vedúce
k nižšej flexibilite práce a zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia.
Ako hovorí Podnikateľská aliancia v súvislosti s daňovým a odvodovým zaťažením „Táto
položka patrí medzi najhoršie hodnotené už štvrtý kvartál v rade [písané v 1. Kvartáli 2013].
Posledné zvyšovanie odvodov sa negatívne dotklo väčšiny podnikateľov – tak
zamestnávateľov pracovníkov s vyššími mzdami, ako aj najmenších živnostníkov....
27

Graf vytvorený na základe dát Indexu podnikateľského prostredia, dostupné na http://alianciapas.sk/wpcontent/uploads/2013/08/IPP-2013-02-web.xlsx

Podnikatelia tiež kritizovali, že zvyšovaniu odvodov nepredchádzala odborná analýza
statických a dynamických dopadov na hospodárstvo.“ (Podnikateľská aliancia Slovenska
2013).
Graf 17: Index podnikateľského prostredia (medzikvartálne zmeny, v %)
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Graf nižšie ponúka detailnejší pohľad na tri hlavné komponenty indexu podnikateľského
prostredia. Najnižšiu konečnú hodnotu 40.4 bodu v 1. Kvartáli 2013 má skupina hlavných
prvkov právneho a regulačného rámca (zahŕňa ukazovatele ako funkčnosť politického
systému, legislatíva, regulácia pracovného trhu, daňové a odvodové zaťaženie,
vymáhateľnosť práva a ďalšie).
S koncovým stavom 67.1 bodu je o niečo lepšie podnikateľmi hodnotená skupina iných
rozhodujúcich vonkajších podmienok na ich podnikanie (hospodárska politika, byrokracia,
korupcia, cenová stabilita, infraštruktúra a ďalšie).
Jedinou pozitívne hodnotenou skupinou sú vplyvy samotného podniku na externé
podnikateľské prostredie s koncovou hodnotou 266.9 bodu, ktorá zahŕňa interné faktory
daného subjektu (výkonnosť, produktivita, systém manažmentu, finančná kondícia, PR,
environmentálna politika a ďalšie). Táto skupina ukazovateľov má však logicky priradenú
v celkovom indexe nižšiu váhu ako je tomu pri skupinách indikátorov externých vplyvov na
podnikateľské prostredie.
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Zdroj grafu: http://alianciapas.sk/category/pravidelne_aktivity/index_podnikatelskeho_prostredia/

Graf 18: Sub-indexy Indexu podnikateľského prostredia v čase (2001-2013, vyššia bodová hodnota predstavuje vyššiu
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vnímanú kvalitu daného sub-indexu)
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Nasledujúce grafy zobrazujú stav jednotlivých externých indikátorov Indexu podnikateľského
prostredia k prvému kvartálu 2013. Zobrazené sú indikátory ktoré tvoria prvé dva sub-indexy
Indexu, teda patria pod skupiny hlavných prvkov právneho a regulačného rámca a iných
rozhodujúcich vonkajších podmienok na podniky.
Podľa aktuálneho stavu indikátorov ich možno pomyselne rozdeliť do viacerých kategórií.
Kritické indikátory sú tie, ktoré dosahujú hodnotu pod 50 bodov, teda ich vnímaný stav sa
zhoršil minimálne o 50 percent oproti začiatku sledovania. Z celkového počtu 23 externých
indikátorov sa v tejto skupine nachádza 9 sledovaných ukazovateľov (39.1 percenta)
Medzi suverénne najhoršie hodnotené indikátory v tejto skupine patria hodnotenie súdneho
systému (vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva a uplatňovanie princípu rovnosti pred
zákonom). Medzi túto skupinu možno zaradiť i indikátory odkazujúce na výkonnosť,
efektivitu a transparentnosť štátneho systému (efektívnosť hospodárenia štátu, prístup
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štátnej moci, úroveň korupcie na úradoch, byrokracia, prieťahy v konaniach na úradoch,
výkazníctvo).
V súvislosti s negatívnymi zmenami v zákonníku práce sa pod hranicu 50 bodov v prvom
kvartáli 2013 dostal i indikátor pracovno-právnej legislatívy. Dlhodobo negatívne je taktiež
vnímaná kvalita a stálosť prijímanej legislatívy a vývoj hospodárskej kriminality.
Druhú skupinu – podpriemerné indikátory - predstavujú tie s hodnotením v rozmedzí 50-100
bodov, teda tie ktoré sú hodnotené ako zhoršujúce sa pri porovnaní so stavom pri začiatku
sledovania. Z celkového počtu 23 externých indikátorov sa v tejto skupine nachádza 9
sledovaných ukazovateľov (39.1 percenta).
V tejto skupine sa nachádza kvalita a výška daňovo-odvodového zaťaženia (zle je
hodnotená najmä odvodová legislatíva s hodnotou 53.1 bodu, kde možno očakávať prepad
do skupiny kritických indikátorov v najbližšom hodnotení). Druhá skupina indikátorov zahŕňa
širšie trhové podmienky, ktoré sú tvorené jednak zo strany štátu smerom k súkromnej sfére
a zároveň vzťahmi medzi jednotlivými súkromnými subjektmi (sem možno zaradiť trhovú
reguláciu, hospodársku súťaž, spoľahlivosť a finančnú disciplínu obchodných partnerov,
cenovú stabilitu ale i hospodársku politiku štátu a legislatívu upravujúcu obchodné vzťahy a
konkurzy a exekúcie).
Poslednou skupinou sú nadpriemerné indikátory s úrovňou nad 100 bodov indexu, teda s
vnímaným zlepšením od začiatku sledovania v roku 2001. Z celkového počtu 23 externých
indikátorov sa v tejto skupine nachádza 5 sledovaných ukazovateľov (21.7 percenta). Medzi
tieto indikátory patria tie, ktoré možno dať do priameho súvisu s integráciou Slovenska do
Európskej Únie a ďalších nadnárodných ekonomických štruktúr (stálosť a predvídateľnosť
výmenného kurzu EUR, regulácia cezhraničného obchodu).
Mierne pozitívne je hodnotená taktiež dostupnosť výrobných vstupov a kvalita pracovnej
sily (111.2 bodu) a postupne sa zlepšujúca úroveň dopravnej a telekomunikačnej
infraštruktúry (147.5 bodu). Významne pozitívne oproti stavu v roku 2001 je hodnotená
dostupnosť kapitálu či už prostredníctvom úverového financovania alebo cez kapitálový trh.

Graf 19: Externé faktory Indexu podnikateľského prostredia (1Q 2013, vyššie bodové skóre indexu reprezentuje lepšie
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vnímanie danej oblasti podnikateľského prostredia)
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Identifikácia prekážok v podnikaní na Slovensku
Podľa Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME) na Slovensku
patrí medzi hlavné problémy spojené s podnikaním “Problematická vymožiteľnosť práva,
vysoká administratívna náročnosť podnikania, neefektívnosť verejného sektora,
30
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nedostatočná ponuka služieb e-governmentu, vysoké odvodové zaťaženie a administratívne
náročný mechanizmus platby odvodov, časté zmeny legislatívy, pretrvávajúce praktiky
klientelizmu a korupcie.” (Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
2012). Ako sa ďalej v správe o malom a strednom podnikaní za rok 2012 NADSME konštatuje
ďalej, odstraňovanie týchto nedostatkov napreduje len veľmi pomaly.
Enterprise Surveys je analytický projekt Svetovej Banky, ktorý pravidelne monitoruje od roku
2002 rôzne aspekty podnikateľského prostredia prostredníctvom osobných interview
s vlastníkmi a manažérmi vyše 130 tisíc spoločnosťami v 135 krajinách sveta31.
Podľa posledného prieskumu uskutočneného na Slovensku, ktorý ako reprezentatívnu
vzorku využil údaje od 275 spoločností v roku 2009 boli ako najvýznamnejšie prekážky
v podnikaní identifikované v grafe 20 nižšie.
Respondentské spoločnosti boli zvolené tak, aby zodpovedali zloženiu súkromných subjektov
na Slovensku z pohľadu veľkosti spoločnosti, regiónu krajiny a oblasti podnikania.
Graf je vyjadrený v percentách spoločností z celkového počtu respondentov, ktoré daný
faktor uviedli ako subjektívne najväčšiu prekážku svojho podnikania v krajine.
Graf 20: Najväčšie prekážky v podnikaní v SR podľa Enterprise Surveys (2009, % oslovených spoločností, vyššie
percentuálne skóre reprezentuje vyššiu závažnosť pociťovanej prekážky)
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Obdobný prieskum prekážok podnikania na Slovensku je na globálnej úrovni realizovaný i v
rámci publikácie Global Competitivness Report Svetového ekonomického fóra.
Nasledujúci graf prezentuje výsledky z edície 2012-2013, pričom pridelené skóre predstavuje
vážený priemer z odpovedí respondentov (vyššie skóre teda reprezentuje vyššiu vnímanú
závažnosť prekážky).
Ako vidno z grafu 21 medzi tri najzávažnejšie prekážky podnikania s relatívne značným
odstupom od ostatných patria neefektívna vládna byrokracia, korupcia a politická stabilita
(kontinuita). Sú to teda faktory, ktoré súvisia s vládnou mocou, transparentnosťou a
efektivitou spravovania verejných zdrojov.
Až v druhej vlne závažnosti sa vyskytujú štrukturálne prekážky pre podnikanie ako je
dostupnosť dopravnej infraštruktúry a prekážky súvisiace s priamym finančným zaťažením
podnikania ako je výška a regulácia daňového zaťaženia či regulácia trhu práce.
Graf 21: Najproblematickejšie faktory pre podnikanie na Slovensku podľa GCI (2012/2013, vyššie skóre reprezentuje
vyššiu závažnosť pociťovanej prekážky)
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Štyri najčastejšie pociťované problémy podľa prieskumu prekážok podnikania realizovaného
Podnikateľskou alianciou Slovenska (PAS) v roku 2010 sú zlá vymožiteľnosť práva,
nestabilita a nejednoznačnosť zákonov, odvodové zaťaženie a korupcia.

Ako konštatuje správa k prieskumu ohľadom korupcie – “problém korupcie poskočil zo štvrtej
na prvú priečku. Ako rozhodujúci problém ju označilo až 52 % respondentov (v roku 2006
necelá štvrtina). Za rozhodujúcu alebo vážnu prekážku pre fungovanie svojho podnikania
korupciu označilo až vyše 85 percent – pred štyrmi rokmi 65 % – z podnikateľov a manažérov,
ktorí sa do prieskumu(ov) zapojili.” (Podnikateľská aliancia Slovenska 2010)
Podobný nárastový trend platil i pri druhom najčastejšie sa vyskytujúcom probléme, teda
vymožiteľnosti práva cez súdy. V roku 2006 nastala ju označilo za závažný problém 75%
oslovených podnikateľov, kým v roku 2010 to bolo 85%.
Ako správa ďalej konštatuje “na tretej a štvrtej priečke figurujú nestabilita a nejednoznačnosť
zákonov a odvodové zaťaženie. Pre troch z desiatich podnikateľov sú rozhodujúcou a pre
ďalších piatich vážnou prekážkou v ich podnikaní. Medzi najväčšie problémy z pohľadu
majiteľov a top manažérov firiem patrí aj fungovanie verejného obstarávania. Za
rozhodujúcu alebo vážnu prekážku považujú súčasnú prax v tejto oblasti tri štvrtiny
respondentov.” (Podnikateľská aliancia Slovenska 2010)
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Zdroj grafu: Podnikateľská aliancia Slovenska: POHĽAD PODNIKATEĽOV A MANAŽÉROV NA PREKÁŽKY
PODNIKANIA V SR, Bratislava, 2010.

Podľa prieskumu, ktorý realizovalo Združenie mladých podnikateľov Slovenska v roku 2011
medzi mladými podnikateľmi v roku 2011 boli ako najvážnejšie prekážky vnímané
nedostatok štartovacieho kapitálu (77,64% respondentov), nedostatok skúseností,
vedomostí a odborných kontaktov (71,70%). S odstupom nasleduje nedostatok dotácií
(42,18%), korupcia (41,96%), obavy z dopadov hospodárskej krízy (39,98%), vysoké daňové
a odvodové zaťaženie (36,56%) a časté zmeny zákonov (36,01).
S výnimkou položky nedostatku skúseností ktorá je špecifickou pre túto vekovú kategóriu
podnikateľov a vysokého podielu položky nedostatok štartovacieho kapitálu v celkovom
poradí možno konštatovať, že ostatné položky viac menej zodpovedajú výsledkom ďalších
prieskumov prekážok podnikania spomínaných v tejto kapitole.
Graf 22: Prekážky v podnikaní mladých podľa Združenia mladých podnikateľov Slovenska (2011, vyššie percentuálne
skóre reprezentuje častejší výskyt pociťovanej prekážky)
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Zdroj grafu:
http://www.iuventa.sk/files/documents/7_vyskummladeze/vyskum/2012/zaverecna_sprava_podnikatelia.pdf

Prípadové štúdie úspešných krajín
V tejto časti podrobnejšie rozoberáme faktory úspechu krajín, ktoré z pohľadu
podnikateľského prostredia patria k najlepším na svete.

Zdôvodnenie výberu krajín
V nasledujúcej tabuľke prezentujeme desať globálne najlepšie hodnotených krajín v
jednotlivých ekonomických rebríčkoch, ktoré boli bližšie analyzované z pohľadu umiestnenia
Slovenska v ďalších sekciách tohto dokumentu.
Tieto hodnotenia sú pripravované na základe robustnej metodológie prestížnymi
ekonomickými a mimovládnymi organizáciami a kolektívne do značnej miery vypovedajú o
kvalite podnikateľského prostredia v danej krajine.
Tabuľka nižšie ponúka prehľad desiatich najlepšie hodnotených krajín v jednotlivých
ekonomických indexoch.
Tabuľka 13: Top 10 krajín sveta v hodnotení vybraných ekonomických rebríčkov

Poradie
krajiny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ease of Doing
Business (2013)
Singapur
Hong Kong
Nový Zéland
USA
Dánsko
Nórsko
Veľká Británia
Južná Kórea
Gruzínsko
Austrália

Index ekonomickej
slobody (2013)
Hong Kong
Singapur
Austrália
Nový Zéland
Švajčiarsko
Kanada
Čile
Maurícius
Dánsko
USA

Index globálnej
konkurencieschopnosti
(2013)
Švajčiarsko
Singapur
Fínsko
Švédsko
Holandsko
Nemecko
USA
Veľká Británia
Hong Kong
Japonsko

Index vnímania
korupcie (2012)
Dánsko
Fínsko
Nový Zéland
Švédsko
Singapur
Švajčiarsko
Austrália
Nórsko
Kanada
Holandsko

Aby sme identifikovali celkovo najúspešnejšie krajiny, poradiu krajín sme pridelili číselnú
hodnotu od 10 do 1 (1. Miesto v poradí v danom rebríčku = 10 bodov, 2. Miesto = 9 bodov,
atď.)
Pretože Index vnímania korupcie hodnotí iba jeden z parametrov podnikateľského
prostredia, ten mal priradenú 50% váhu oproti zvyšným trom hodnoteným indexom (1.

Miesto v poradí = 5 bodov, z dôvodu 50% váhy v tomto paramteri sa môžu vyskytnúť i pol
bodové hodnoty).
V súčte sa najúspešnejšou krajinou v hodnotení stal Singapur (31 bodov za jedno prvé
umiestnenie, dve druhé a jedno piate), nasledovaný Hong Kongom (21 bodov), Novým
Zélandom (19 bodov) a Švajčiarskom (18,5 bodu).
Tabuľka 14: Poradie krajín podľa sledovaných rebríčkov podnikateľského prostredia a konkurencieschopnosti

Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Krajina
Singapur
Hong Kong
Nový Zéland
Švajčiarsko
Dánsko
Fínsko
USA
Austrália
Švédsko
Veľká Británia

Počet bodov
31
21
19
18,5
13
10
12
11
10,5
7

Pri výbere krajín pre detailnejšie rozpracovanie sme zohľadnili celkový počet bodov ktoré
získali jednotlivé krajiny. Zároveň však dve najvyššie hodnotené krajiny - Singapur a Hong
Kong – sú špecifickými mestskými štátmi a mnohými spoločnými ekonomicko-sociálnymi
charakteristikami. Preto popri Singapure a Hong Kongu je detailnejšie rozpracovaná tretia
krajina v poradí – Nový Zéland, ktorý je geograficky, ekonomicky a do určitej miery aj
charakterom viac podobný Slovensku.

Singapur
Základné informácie
Singapur je ostrovným mestským štátom nachádzajúcim sa v juhovýchodnej Ázií na južnom
výbežku Malajského polostrova. Singapur je rozlohovo (710,3 km²) najmenším štátom v Ázii.
Celkovo sa rozkladá na 63 ostrovoch.
Čo sa týka populácie, Singapur má podobný počet obyvateľov ako Slovensko - celkový počet
obyvateľov mesta je 5,18 milióna. Singapur má jedno z najvyšších percent počtu cudzincov,
až 36 % populácie mesta sú cudzinci a až 50 % cudzincov je zamestnaných v službách.

Z hľadiska štátoprávneho usporiadania je Singapur republikou s parlamentným systémom
vlády založeným na Westministerskom princípe demokratického zriadenia.
Singapur je však zaujímavý pre svoj ekonomický potenciál vyplývajúci z priaznivého
podnikateľského prostredia. Tento štát de facto dominuje takmer všetkým rebríčkom
rôznych hodnotení – je to napríklad krajina s najlepším investičným potenciálom (Business
Environment Risk Intelligence za rok 2011), miesto pre najjednoduchšie podnikanie podľa
Svetovej Banky (2012), druhá najkonkurencieschopnejšia krajina na svete podľa Svetového
ekonomického fóra (2012), či podľa Economist Intelligence (2011)34 krajina s
celosvetovo najlepším podnikateľským prostredím na svete.
Tam však pozitívne hodnotenia krajiny z hľadiska podnikateľského prostredia nekončia –
Singapur má taktiež vynikajúce výsledky čo sa týka intelektuálneho vlastníctva (druhé miesto
celosvetovo v Globálnom hodnotení konkurencieschopnosti Svetovej banky), korupcie
(najmenej skorumpovaná krajina Ázie a siedma najmenej skorumpovaná krajina sveta podľa
Svetovej banky).
Vynikajúco je taktiež hodnotená pracovná sila krajiny, ktorá patrí medzi najmotivovanejšiu a
najzručnejšiu v Ážií. S tým súvisí aj mimoriadne priaznivé regulačné prostredie – Singapur má
5. najlepšie hodnotené legislatívne prostredie pre zamestnávanie ľudí na svete podľa
Svetovej banky a najlepšie vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami v Ázii.
Singapur je krajinou s najvyšším prílevom zahraničných investícií na obyvateľa a z pohľadu
HDP na obyvateľa obsadzuje celosvetovo 4. pozíciu (61,803 USD, 2012)35.
Pozitívne makroekonomické výsledky v Singapure pozitívne ovplyvňujú celú populáciu v
krajine – Singapur patrí ku krajinám s najvyššou kvalitou života svojich obyvateľov, či k
najlepším miestam na prácu na svete.
Singapur má prirodzene výhodu svojej geografickej polohy v regióne s vysokým rastom a je
jedným so svetových centier logistiky. Singapurský prístav je najvyťaženejším na svete a
krajina je svetovým lídrom v objeme kontajnerovanej nákladnej prepravy.36 Z veľkej časti
však krajina vďačí za svoj úspech legislatívnym a ekonomickým opatreniam, ktoré pozitívne
34
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ovplyvňujú podnikateľské prostredie v krajine. Medzi najdôležitejšie faktory úspechu krajiny
patria:
Daňový systém
Singapur má jeden z najprehľadnejších daňových systémov na svete a patrí ku krajinám s
najnižším daňovým zaťažením. Daň z príjmu právnických osôb v roku 2012 predstavovala
17%. Významne zvýhodnené sú malé spoločnosti s príjmom do 300,000 singapurských
dolárov (SGD) (približne 175,000 EUR) keďže platí, že:


do príjmu 10,000 SGD (približne 5,900 EUR) je odpustených 75% daňovej povinnosti



na ďalších 290,000 SGD (približne 170,000 EUR) príjmu je odpustených 50% daňovej
povinnosti.

Efektívne daňové zaťaženie príjmu právnických osôb na prvých 300,000 SGD príjmu je tak
8,36%. (RSM International 2012). Singapurský daňový systém ďalej zvýhodňuje začínajúce
spoločnosti, ktoré pri splnení základných podmienok získavajú na prvé tri roky svojej činnosti
daňovú úľavu tak, že ich efektívne daňové zaťaženie na prvých 300,000 SGD príjmu
predstavuje iba 5,67%.
Čo sa týka odvodového systému a zaťaženia, ten je taktiež postavený na jednoduchom
princípe. Celkové zaťaženie predstavuje 36% zo mzdy zamestnanca, pričom kontribúcia sa
rozdeľuje medzi zamestnávateľa a zamestnanca v pomere 16%/20% (pričom existujú určité
spresňujúce pravidlá na základe veku zamestnanca a výšky mzdy).
Odvody sú spravované organizáciou s názvom Central Provident Fund, ktorá pokrýva ako
dôchodkové sporenie tak i systém zdravotného poistenia.37
Pracovná sila a otvorenosť imigrácií
Pracovná sila v Singapure patrí k najlepším na svete, čo je kombináciou viacerých faktorov.
Singapur je otvorenou krajinou, ktorá podporuje priaznivým podnikateľským prostredím
relokáciu zahraničných podnikateľov, ale zároveň i vysoko vzdelaných odborníkov za prácou.
Pracovná sila je kozmopolitná; angličtina je jedným z oficiálnych jazykov krajiny a vláda
vytvára vhodné podmienky pre vzdelávanie populácie vzhľadom na potreby trhu.
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Konkurenčnou výhodou pracovnej sily v Singapure teda nie je jej cena, ale vysoká pridaná
hodnota, vzdelanosť a produktivita práce.
Medzi rokmi 1990 až 2012 bol priemerný ročný prírastok obyvateľov Singapuru v kategórií
nerezidenti (teda bez trvalého pobytu, respektíve národnej príslušnosti k Singapuru) 9,43%. 38
Takéto tempo rastu je výsledkom aktívnej politiky singapurskej administratívy, ktorá ma za
cieľ prilákať zahraničný talent do krajiny.
Komplexná ochrana intelektuálneho vlastníctva
Singapur má vo svojom právnom systéme zakomponovanú komplexnú ochranu
intelektuálneho vlastníctva vrátane autorských práv, ochranných známok a priemyselných
patentov. Vynútiteľnosť intelektuálneho vlastníctva patrí k najlepším na svete, podobe ako aj
efektívnosť riešenia právnych sporov. To zabezpečuje vysokú atraktivitu krajiny pre
zahraničných investorov v oboroch s veľmi vysokou pridanou hodnotou a investíciami do
výskumu a vývoja (alternatívne zdroje energie, medicína, farmaceutika a biotechnológie,
letecké inžinierstvo, nanotechnológie a pod.).
Pro-podnikateľsky orientovaná regulácia a vládna politika
Vládna politika v Singapure je dlhodobo orientovaná na podporu podnikania – štátne orgány
vedome vytvárajú pro-podnikateľské prostredie podporujúce podnikateľov ktorí vytvárajú
nové spoločnosti v krajine. Rozvoj podnikania je dlhodobo jednou z priorít krajiny čo sa
odzrkadľuje na príleve priamych zahraničných investícií a vzdelanej pracovnej sily do krajiny.
Podpora podnikania sa však nezameriava iba na odstraňovanie administratívnych prekážok a
znižovanie byrokracie, ale pro-aktívne vytvára také nástroje, ktoré podnikateľom pomáhajú
úspešne rozvíjať svoje spoločnosti.
Medzi najzásadnejšie patria predovšetkým:
Podporné schémy kapitálového financovania
V rámci schémy nazvanej SPRING Startup Enterprise Development Scheme (SPRING SEEDS)
bola vytvorená štátna agentúra pod názvom SPRING. Tá investuje do začínajúcich
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spoločnosti s potenciálne úspešným business modelom ktoré podnikajú v Singapure. Spôsob
investovania je realizovaný takým spôsobom, že SPRING investuje výmenou za podiel vo
firme vždy zároveň s nezávislým súkromným investorom rovnaký objem finančných
prostriedkov (dollar-for-dollar), čo zaručuje že štátne prostriedky nie sú vynakladané do
neperspektívnych subjektov. Podľa konkrétneho typu schémy kapitálového financovania je
výška investície obmedzená vo výške 300,000 SGD (približne 177 000 EUR), 1 mil. SGD
(približne 590 000 EUR) alebo 10 mil. SGD (približne 5,9 mil. EUR). (JANUS Corporate
Solutions 2012)
Schémy finančných grantov
Singapur ponúka začínajúcim podnikateľom aj priamu finančnú pomoc prostredníctvom
grantových systémov, ktoré sú poskytované predovšetkým na podporu inovácií, výskumu
a vývoja a sociálneho podnikania.
Inkubátorové schémy
Inkubátory pre začínajúce spoločnosti ponúkajú podporu vrátane fyzických kancelárskych
priestorov, zdieľaných služieb (shared services) a mentoringu. Singapur aktívne podporuje
niekoľko inkubátorových schém, ktoré sú riadené buď priamo niektorou zo štátnych agentúr
alebo finančne podporované štátom. Podľa konkrétneho typu inkubátora je vybraným
spoločnostiam ponúkané i kapitálové financovanie výmenou za podiel v spoločnosti.
Schémy úverového financovania
Malé a stredné firmy majú v Singapure prístup taktiež k viacerým štátnym schémam, ktoré
poskytujú úvery spoločnostiam za zvýhodnených podmienok na prevádzkové a investičné
potreby.
Schémy daňového zvýhodnenia
Jednou z významných dlhodobých iniciatív Singapuru je daňový systém, ktorý motivuje prílev
zahraničného kapitálu, zakladanie spoločností, podnikanie a rozširovanie podnikateľských
aktivít. Okrem vyššie spomínanej daňovej úľavy pre začínajúce spoločnosti ponúka daňový
systém viacero motivačných opatrení ako je odpustenie časti dane z inkrementálneho obratu
pri expanzii a raste (Development and Expansion Incentive), odpustenie časti dane pri

investovaní do aktivít ktoré zvyšujú štandardy v určitej oblasti (Pioneer Incentive Scheme)
alebo odpustenie časti dane pri investíciách do inovatívnych technológií a zvyšovania
produktivity (Productivity and Innovation Credit Scheme). (JANUS Corporate Solutions 2012)

Nový Zéland
Nový Zéland je ostrovným štátom v Austrálii a Oceánii. Je tvorený dvoma hlavnými a
mnohými malými ostrovmi v juhozápadnej časti Tichého oceánu. Nový Zéland je známy pre
jeho izolovanú polohu - od Austrálie na severozápade je vzdialený vzdušnou čiarou približne
2 000 km Tasmánskeho mora. Najbližšie susedné štáty sú severne ostrovná Nová Kaledónia,
Fidži a Tonga.
Populáciou približne 4,46 milióna ľudí je Nový Zéland podobný Slovensku; čo sa týka
etnického zloženia väčšinu populácie tvoria pôvodní Európania (67.65%). Spomedzi menšín
sú najviac zastúpení pôvodní obyvatelia – Maori (14.6%) nasledovaní ázijskou populáciou
(9.2%).
Politicky je Nový Zéland súčasťou Commonwealthu, na ktorého čele stojí britský panovník.
Politický systém je však reálne definovaný ako parlamentná demokracia s výkonnou mocou
realizovanou vládou na čele s premiérom. Nový Zéland je považovaný za krajinu s jedným z
najstabilnejších politických systémov s vysoko rozvinutými demokratickými inštitúciami a
transparentnosťou vo verejných vzťahoch.
Z ekonomického hľadiska je Nový Zéland považovaný za rozvitú vysokopríjmovú ekonomiku
s HDP na obyvateľa vo výške 32,219 USD39, čo krajinu z pohľadu tohto indikátora zaraďuje na
28. miesto na svete.
Napriek geografickej polohe je ekonomika Nového Zélandu tradične veľmi otvorená oboma
smermi, keďže sa spolieha jednak na vysoký objem exportu predovšetkým
poľnohospodárskych produktov zo svojho vysoko efektívneho systému agrikultúry do krajín
ako sú Austrália či Čína.
Nový Zéland patrí medzi absolútnych svetových lídrov čo sa týka demokratického
spravovania verejných záležitostí a demokratických inštitúcií – v pilieri „Inštitúcie“ rebríčka
globálnej konkurencieschopnosti obsadila krajina 2. pozíciu (najlepšou na svete je
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v ukazovateľoch ako súdna nezávislosť, favoritizmus pri rozhodovaní vládnych úradníkov,
prevalencii úplatkov alebo etického správania sa spoločností).
Na popredných priečkach sa Nový Zéland umiestňuje v ukazovateľoch ako transparentnosť
vytvárania vládnych politík (3. pozícia), ochrana intelektuálneho vlastníctva (3. pozícia).
Vysokú kvality spravovania krajiny potvrdzuje i celkové tretie miesto v rebríčku vnímania
korupcie Transparency International po Dánsku a Fínsku.
Nový Zéland je taktiež jedným zo svetových lídrov čo sa týka jednoduchosti začatia
podnikania – v rebríčku konkurencieschopnosti Svetovej Banky obsadil prvú pozíciu na svete
v ukazovateľoch ako počet dní potrebných pre založenie spoločnosti, počet procedúr
potrebných pre založenie spoločnosti. To potvrdzuje i celková 3. pozícia krajiny v rebríčku
Ease of Doing Business za rok 2013.
Indikátory GCI taktiež poukazujú na výnimočnú otvorenosť ekonomiky a pozitívny vzťah
k zahraničným investíciám – Nový Zéland je globálnym lídrom v ochrane investorov
a odstraňovaní obchodných bariér a v prvej desiatke krajín čo sa týka prevalencie
zahraničného vlastníctva a záťaže colných procedúr pre spoločnosti.
Nový Zéland sa umiestnil na prvom mieste rebríčka najlepších krajín pre business
prestížneho časopisu Forbes, pričom za hlavný dôvod bolo označené „transparentné
a stabilné podnikateľské prostredie podporujúce podnikateľské aktivity“ (Forbes 2012).
Krajina bola pritom najmenšou ekonomikou z pohľadu celkového HDP z prvých 10 miest
rebríčka Forbes, ale podarilo sa jej obsadiť až štyri prvé miesta z desiatich hodnotených
aspektov.
Nový Zéland je podľa Forbes najlepšou krajinou na svete z hľadiska hodnotenia korupcie,
ochrany investorov, osobných slobôd a zbytočnej byrokracie.
Úspech Nového Zélandu je kombináciou viacerých faktorov, z ktorých najdôležitejšie sú:
Ekonomická stabilita
Ekonomika krajiny prešla dekádou ekonomickej reštrukturalizácie a v súčasnosti patrí
v skupine rozvinutých krajín k najstabilnejším ekonomikám s vyrovnaným rastom, nízkou
infláciou, stabilnou menou a dobrými makroekonomickými ukazovateľmi. To sa preukázalo

i počas hospodárskej krízy v roku 2008, ktorú novozélandská ekonomika dokázala prekonať
najrýchlejšie zo všetkých krajín OECD.
Vládna politika a podpora podnikania
Ako už bolo spomínané Nový Zéland má jedny z najtransparentnejších vládnych inštitúcií,
minimálnu úroveň korupcie a byrokracie a pro-podnikateľsky zameranú vládnu moc. Medzi
aktuálne priority vlády patria okrem iného daňový systém podporujúci rast, lepšie verejné
služby, podpora vedy, inovácií a obchodu, lepšia regulácia, investície do infraštruktúry
a zlepšenie vzdelávania.40
Nový Zéland má vybudované solídne štruktúry pre priamu podporu podnikania – v krajine
fungujú takzvané business networks (zahŕňajú obchodné komory, podnikateľské inkubátory,
priemyselné asociácie), regionálne organizácie podporujúce podnikanie na regionálnom
princípe a vládne organizácie podporujúce súkromný sektor.
Medzinárodný rozmer
Napriek geografickej izolácií patrí Nový Zéland prekvapivo k vynikajúco poziciovaným
ekonomikám. Podľa Svetového obchodného fóra je Nový Zéland jednou z najrozvinutejších
„internetových“ ekonomík. Nový Zéland má taktiež vynikajúco rozvinutú sieť obchodných
dohôd, čo ho robí atraktívnou investičnou destináciou. V roku 2008 bol Nový Zéland prvou
západnou krajinou, ktorá podpísala dohodu o voľnom obchode s Čínou a krajina má
preferenčný prístup na trh Austrálie, Singapuru a krajín juhovýchodnej Ázie. Medzinárodná
fyzická dopravná infraštruktúra je taktiež na vynikajúcej úrovni s desiatkami lodných trás
a 20 letiskami, ktoré spájajú krajinu s okolitým svetom.
Jednoduché podnikanie
Založenie spoločnosti na Novom Zélande trvá iba tri dni a tento proces patrí medzi
najjednoduchšie v krajinách OECD. Nový Zéland je treťou najlepšou krajinou v OECD pre
cezhraničné obchodovanie a transakcie.41
Ďalšie faktory
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Výskum a vývoj je na vysokej úrovni so značným podielom zahraničných investícií. Až 40
percent výdavkov do tejto oblasti pochádza zo zdrojov súkromného sektora s množstvom
globálne komerčne úspešných hi-tech produktov.
Pracovná sila krajina má vysoko vzdelanú pracovnú silu so značnou efektivitou, angličtinou
ako materinským jazykom a liberálny pracovný trh.
Testovací trh vzhľadom na svoju veľkosť a rozvinutosť ekonomiky je krajina pre zahraničných
investorov vhodným testovacím trhom pre služby a produkty určené pre masové uvedenie
na trhy rozvinutých krajín.
Výhodná poloha pre globálnu ekonomiku vďaka polohe krajiny pokrýva jej obchodný deň
poobedňajšie hodiny západného pobrežia USA, väčšinu obchodného dňa v Ázii a Austrálii a
ráno v Európe, čo pre geograficky diverzifikované spoločnosti zjednodušuje ich činnosť.

Hong Kong
-

základná sadzba dane z príjmu právnických osôb je 16.5%42

-

daň z príjmu pre fyzické osoby má maximálny limit 15%, pričom na prvých 40 tisíc
HDK (približne 3700 EUR) je sadzba dane 2%.

-

Hong Kong nemá stanovenú žiadnu daň z pridanej hodnoty, daň z dividend alebo
daň z kapitálového príjmu

-

Príspevky do takzvaného Mandatory Provident Fund (dôchodkový systém)
predstavujú 5% z relevantného príjmu (prispieva zamestnávateľ) a 5% (prispieva
zamestnávateľ), maximálne však 1250 HKD (približne 118 EUR). Čo sa týka
zdravotného poistenia je z platu zamestnanca strhávaných 6% príjmu, ale iba do doby
pokiaľ jeho osobný účet zdravotného poistenia nedosiahne hodnotu 8 522 HKD
(priližne 800 EUR).43 Od toho momentu sú dedukcie zasielané na účet dôchodkového
poistenia. Väčšina obyvateľov Singapuru má okrem verejného zdravotného poistenia,
ktoré pokrýva základné lekárske zákroky i súkromné zdravotné pripoistenie.
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-

Hong Kong podporuje podnikateľov prostredníctvom širokého spektra programov
vrátane podnikateľských inkubátorov, finančnej pomoci pre nákup vybavenia
a marketingu a financovania techológií a inovácií44

-

Krajina má strategickú polohu keďže slúži ako vstupná brána do Číny, pričom všetky
obchodne dôležité trhy v Ázii sú dostupné do 4 hodín letu a do 5 hodín letu je
dostupná polovica svetovej populácie.

45

-

Hong Kong má výborne hodnotené školstvo – vrátane najlepšej univerzity v Ázií (The
Hong Kong University) a troch univerzít vo svetovej Top 50.46

-

Takmer celá pracujúca populácia Hong Kongu ovláda angličtinu

-

Podľa indexu globalizácie spoločnosti Ernst & Young má Hong Kong najvyššiu mieru
globalizácie spomedzi 60 najväčších ekonomík sveta, je to najslobodnejšia
ekonomika sveta podľa Heritage Foundation a jedna z krajín s najnižšou mierou
korupcie podľa Transparency International47

-

Otvorenosť ekonomiky je zásadná a miera regulácie zahraničného obchodu je veľmi
nízka, vrátane neexistencie colných alebo iných importných poplatkov.
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Odporúčania
V tejto sekcii prezentujeme odporúčania, ktoré majú smerovať k zlepšeniu podnikateľského
prostredia na Slovensku.
Prioritná oblasť podnikateľská legislatíva sa zameriava na opatrenia, ktoré by mali viesť k
zlepšeniu v legislatívnej oblasti a regulácii podnikania vrátane vyššej stability a
predvídateľnosti legislatívy, lepšej zrozumiteľnosti legislatívy pre podnikateľov a zvýšeniu
vplyvu podnikateľov na prijímanú legislatívu.
Prioritná oblasť začatie podnikania sa zameriava predovšetkým na zjednodušenie začatia
podnikania z pohľadu finančných, časových a administratívnych nákladov a opatrení na
podporu začínajúcich podnikateľov.
Prioritná oblasť podmienky v každodennom podnikaní navrhuje opatrenia na zlepšenie vo
vybraných oblastiach, ktoré považujeme za kritické pre podnikanie na Slovensku. Ide
predovšetkým o znižovanie zbytočného administratívneho zaťaženia, zjednodušenia v oblasti
daní, odvodov a zamestnávaní a taktiež v oblasti vymožiteľnosti práva.
Prioritná oblasť nepriame opatrenia definuje dodatočné opatrenia, ktoré sa nepriamo
týkajú podnikateľského prostredia vrátane posilnenia podnikateľského prostredia vo
vzdelávacom systéme a zatraktívnenie Slovenska pre zahraničných investorov.
Tabuľka 15: Štruktúra odporúčaní pre zlepšenie podnikateľského prostredia podľa prioritných oblastí

Skupina opatrení
1 Stabilita a predvídateľnosť legislatívneho rámca podnikania
2 Zrozumiteľnosť legislatívnych noriem
3 Posilnenie vplyvu podnikateľov na legislatívne prostredie
4 Zjednodušenie zakladania spoločností a začatia podnikania všeobecne
5 Zintenzívnenie podpory začínajúcich podnikateľov a spoločností
6 Znižovanie administratívneho zaťaženia
7 Zníženie daňového zaťaženia a zjednodušenie platenia daní
8 Jednoduchšie zamestnávanie a nižšia cena práce
9 Zlepšenie v oblasti vymožiteľnosti práva
Podnecovanie záujmu študentov o podnikanie v školskom systéme
10 Slovenska
Zvýšenie dôležitosti angličtiny ako obchodného jazyka a prezentácie
11 Slovenska ako obchodnej destinácie

Prioritná oblasť
Podnikateľská
legislatíva
Začatie podnikania
Podmienky v
každodennom
podnikaní

Nepriame opatrenia

Jednotlivým skupinám odporúčaní bola ďalej priradená priorita (1 – najvyššia, 10 – najnižšia).

Ako prioritné skupiny opatrení (zvýraznené žltou a oranžovou farbou) vnímame najmä
znižovanie administratívneho zaťaženia, zlepšenie vymožiteľnosti práva a zvyšovanie
atraktivity Slovenska pre zahraničných investorov a v druhom slede taktiež znižovanie
daňového zaťaženia, zjednodušenie platenia daní a zamestnávania ľudí.
Tabuľka 16: Štruktúra odporúčaní pre zlepšenie podnikateľského prostredia – zoradené podľa určenej priority

#

Priorita
(1-10)

Skupina opatrení

6 Znižovanie administratívneho zaťaženia
9 Zlepšenie v oblasti vymožiteľnosti práva
Zvýšenie dôležitosti angličtiny ako obchodného jazyka a prezentácie Slovenska ako
11
obchodnej destinácie
7 Zníženie daňového zaťaženia a zjednodušenie platenia daní
8 Jednoduchšie zamestnávanie a nižšia cena práce
4 Zjednodušenie zakladania spoločností a začatia podnikania všeobecne
5 Zintenzívnenie podpory začínajúcich podnikateľov a spoločností
2 Zrozumiteľnosť legislatívnych noriem
10 Podnecovanie záujmu študentov o podnikanie v školskom systéme Slovenska
3 Posilnenie vplyvu podnikateľov na legislatívne prostredie
1 Stabilita a predvídateľnosť legislatívneho rámca podnikania

1
1
1
2
2
3
3
4
5
5
5

Odporúčania sú zoradené podľa poradia (prioritných oblastí) podľa tabuľky 15 z dôvodu
logickej nadväznosti jednotlivých oblastí odporúčaní. Odporúčania teda nie sú radené podľa
priority. Pri každom odporúčaní je však jeho priorita jasne uvedená.

1. Stabilita a predvídateľnosť legislatívneho rámca podnikania
Priorita
5
Odporúčanie
Odporúčame prijať také opatrenia v nastavení legislatívneho procesu, ktoré podporia
stabilitu legislatívy a obmedzia možnosť negatívneho okamžitého vplyvu exekutívnej moci
na podnikateľské prostredie pomocou neštandardných procesov.
Toto odporúčanie zahŕňa nasledujúce komponenty:
Odporúčanie

Poznámka/zdroj

Obmedziť počet novelizácii jednotlivých
hmotnoprávnych (najmä OBZ), ako aj
procesnoprávnych (najmä OSP) kódexov
iba na tzv. veľké novely, ktorých
stanovený počet by nemal byť za určité
vopred stanovené obdobie prekročený,
t.j. napríklad jedna „veľká novela“ za
obdobie dvoch kalendárnych rokov
Opätovne zaviesť povinnosť
predbežného pripomienkového konania
všetkých zákonov a vyhlášok z hľadiska
odhadu ich vplyvov na podnikateľské
prostredie do legislatívnych pravidiel
vlády.
Prezentovať v presne stanovenom
termíne každý rok plán obchodnej
legislatívy, ktorá vstúpi do platnosti
v nasledujúcom rozpočtovom období.

Vymožiteľnosť práva v podnikateľských vzťahoch, NADSME

Singapur 2.0

Tabuľka opatrení na podporu Zákona o malých
podnikoch (SBA), NADSME

Zdôvodnenie
Podľa prieskumu názorov podnikateľov patrí stabilita legislatívy, ktorá sa týka podnikania k
jedným z najnegatívnejších faktorov podnikateľského prostredia v krajine.
Medzi najzásadnejšie normy regulujúce podnikanie na Slovensku patria predovšetkým
nasledovné:
1. zákon číslo 513/1991 v znení neskorších predpisov – Obchodný zákonník,
2. zákon číslo 530/2003 o obchodnom registri v znení neskorších predpisov,
3. zákon číslo 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov Živnostenský zákon,
4. zákon číslo 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
5. zákon číslo 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
6. zákon číslo 311/2001 v znení neskorších predpisov – Zákonník práce,
7. zákon číslo 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
8. zákon číslo 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
9. zákon číslo 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
10. zákon číslo 40/1964 v znení neskorších predpisov - Občiansky zákonník.

11. zákon číslo 99/1963 - Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov48
Výsledkom častých novelizácií je neprehľadnosť a nesystémovosť legislatívneho prostredia.
Časté zmeny a novely týchto noriem navyše predstavujú priame časové náklady a finančné
náklady, ktoré sú spoločnosti nútené vynakladať na odbornú pomoc a neustále
monitorovanie aktuálneho právneho stavu. Tieto náklady navyše nie sú obmedzené
výhradne na súkromný sektor, ale negatívne ovplyvňujú aj výkonnosť štátnych úradov
a úradníkov (sudcov, exekútorov a pod.) ktorí vo svojej každodennej práci prichádzajú
s predmetnými normami do styku.
Ako hovorí Chren, “medzi rokmi 2000 a 2011 bolo v Zbierke zákonov publikovaných celkovo
7662 nových zákonov a noviel, vyhlášok, nariadení, opatrení a podobných legislatívnych
noriem. Priemerný počet legislatívnych opatrení publikovaných v Zbierke zákonov za jeden
rok tak dosiahol 639.
Hoci nie všetky z nich sa priamo týkajú alebo zasahujú do podnikateľského prostredia, resp.
mnohé z nich sa dotýkajú len úzkeho okruhu podnikateľských subjektov, je zrejmé, že práve
vo vysokej produkcii regulácií a zákonov tkvie problém podnikateľských subjektov udržať krok
s vládnou byrokraciou a pravidlami, upravujúcimi správanie trhových subjektov.” (Chren
2012)
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Vydefinované v dokumente Singapur 2.0: 165 návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia, dostupné na
http://sulik.sk/wp-content/uploads/2013/02/165-navrhov-na-zlepsenie-kvality-podnikatelskeho-prostredia-vslovenskej-republike.pdf

K podobnému zisteniu dospel i Komplexný audit prekážok podnikania na Slovensku, ktorý
konštatoval, že najzásadnejšími problémami tvorby legislatívy s ohľadom na podnikateľské
prostredie je nedostatok transparentnosti v úvodných fázach vytvárania riešení,
nedostatočná dĺžka medzirezortného pripomienkového konania a celková izolovanosť
tvorcov legislatívy.

2. Zrozumiteľnosť legislatívnych noriem
Priorita
4
Odporúčanie
Odporúčame aby vznikajúca legislatíva bola pripravovaná v čo najviac možnej “užívateľsky
priateľskej” podobe tak, aby podnikatelia dokázali v čo najväčšej možnej miere rozumieť
existujúcim a novovznikajúcim zákonom, predpisom a vyhláškam. Tiež poskytovať
podnikateľom efektívny a zrozumiteľný výklad štátnej legislatívy.
Toto odporúčanie zahŕňa nasledujúce komponenty:
Odporúčanie
Znížiť celkový počet právnych predpisov
ukladajúcich povinnosti MSP najmä v oblasti
správneho práva, napríklad zovšeobecnením
týchto pravidiel správania sa MSP (namiesto
vydávania a zmien právnych noriem pre každú
oblasť hospodárstva Slovenskej republiky).

Poznámka/zdroj
Vymožiteľnosť práva v podnikateľských vzťahoch,
NADSME

Singapur 2.0
Rozšírenie využívania inštitútu predbežného
záväzného stanoviska na všetky úrady, pri
ktorých dochádza k styku s podnikateľskými
subjektmi, aby si každý podnikateľ mal možnosť,
pri transakciách a aktivitách, ktoré slovenská
legislatíva jasne a konkrétne nerieši, vyžiadať
vopred záväzné posúdenie konkrétnej transakcie
(za správny poplatok), a eliminovať tak zbytočnú
právnu neistotu.
Takéto opatrenie posilňuje princíp právnej istoty
a umožňuje podnikateľom šetriť náklady a
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Zdroj grafu: Singapur 2.0: 165 návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia, dostupné na
http://sulik.sk/wp-content/uploads/2013/02/165-navrhov-na-zlepsenie-kvality-podnikatelskeho-prostredia-vslovenskej-republike.pdf

vyhýbať sa zbytočným pokutám. Zároveň
umožňuje zjednotiť výklad nejasnej legislatívy aj
pre všetky ďalšie obdobné prípady.
Vytvoriť systém „podnikateľského poradcu“ - Pri
najproblematickejších oblastiach regulácie
podnikania a jednotlivých povinností (daňové,
odvodové a pod.) vytvoriť systém
„podnikateľského poradcu“ (samostatný alebo
pri jednotlivých štátnych úradoch), ktorý by
dokázal efektívne, jasne a zrozumiteľne
reagovať na dotazy podnikateľov (a
predovšetkým so zreteľom na potreby mikro,
malých a stredných podnikateľov.

Zdôvodnenie
Nasledujúce grafy prezentujú výsledky prieskumu realizovaného v rámci Komplexného auditu
prekážok podnikania na Slovensku realizovaného PAS a RÚZ v roku 2006. Vyplýva z nich, že
sledovaním zmien v zákonoch venuje značná časť podnikateľov významný čas (vyše tretina
podnikateľov venuje do 10% svojho času, približne pätina až do 20% a ďalších cca 13% až do
30% svojho času).
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Okrem častých zmien legislatívy je problémom i jej komplikovanosť a abstraktnosť. Ako
hovorí Havlát “s výnimkou výkladu uskutočňovaného internými inštrukciami, metodickými
50

Zdroj grafu: Komplexný audit prekážok podnikania na Slovensku, dostupné na
http://www.businessfriendly.sk/sites/default/files/RUZ_kniha_1.pdf

pokynmi, či odpoveďami na žiadosti o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov príslušných orgánov štátnej správy
(najmä Ministerstva financií, Daňového riaditeľstva a Colného riaditeľstva) chýba malým a
stredným spoločnostiam rýchly a primerane odborný výklad týchto „nových“ právnych
predpisov.” (Advokátska kancelária HAVLÁT & PARTNERS 2011)
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3. Posilnenie vplyvu podnikateľov na legislatívne prostredie
Priorita
5
Odporúčanie
Odporúčame objektívne posudzovať vplyv prijímanej legislatívy ovplyvňujúcej
podnikateľské prostredie čo sa týka dopadov na podnikateľov a konkurencieschopnosť
krajiny; so zabezpečením dostatočného priestoru na vyjadrenie dotknutých subjektov.
Toto odporúčanie zahŕňa nasledujúce komponenty:
Odporúčanie
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Poznámka

Zdroj grafu: Komplexný audit prekážok podnikania na Slovensku, dostupné na
http://www.businessfriendly.sk/sites/default/files/RUZ_kniha_1.pdf

Stanoviť povinnosť doložiť k návrhom zákonov s
dopadom na podnikanie vyšším ako 50 mil. EUR
za 5 rokov podrobnú analýzu vplyvov na
podnikateľské prostredie a dôsledne
kontrolovať účelnosť týchto návrhov z pohľadu
podnikateľského prostredia
a konkurencieschopnosti. (Singapur 2.0)

Pri prijímaní zákonov sa častokrát stáva, že
negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie sú
vládou ignorované alebo podceňované. Mnohokrát
sa dokonca prijímajú zákony, ktoré na podnikanie
dopadnú negatívne, no ich celkový pozitívny vplyv je
otázny, alebo žiaden. Negatívne vplyvy legislatívy
na podnikateľské prostredie nie sú menej významné
ako napríklad vplyvy na rozpočet verejnej správy,
pri ktorých tento mechanizmus už efektívne
funguje. (Singapur 2.0, upravené na vyššiu finančnú
hranicu – z 1. mil. EUR na 50 mil. EUR)
Zaradiť reprezentatívne združenia podnikateľov Povinne pripomienkujúcimi subjektmi sú ústredné
medzi povinne pripomienkujúce subjekty, ktoré orgány štátnej správy. V prípade, ak k návrhu
sú oslovované so žiadosťou o pripomienky
právnej normy vznesú zásadné pripomienky,
k všetkým predkladaným návrhom zákonov a
predkladateľ je povinný vykonať s nimi oficiálne
vyhlášok. (Singapur 2.0)
rozporové konanie a ak sa rozpory v rámci
rokovania štatutárov (ministrov) neodstránia,
konečné rozhodnutie prijíma vláda ako kolektívny
orgán. To robí z procesu medzirezortného
pripomienkovania skutočne účinný nástroj.
Ostatné subjekty, vrátane verejnosti, nie sú povinne
pripomienkujúcimi. Predkladatelia zákonov ich
preto často neoslovujú, a ich pripomienkami sa
mnohokrát zaoberajú len formálne.

Dôkladne posudzovať dopad pripravovaných
legislatívnych a administratívnych zmien na
malé a stredné podniky (MSP test)52 a
zohľadňovať jeho výsledky
Konzultovať legislatívne návrhy s dopadom na
SME v časovom predstihu najmenej 8 týždňov
pred jeho predložením

Uvedené opatrenie prehĺbi spoluprácu podnikateľov
na príprave kvalitnej legislatívy.(Singapur 2.0)
Tabuľka opatrení na podporu Zákona o malých
podnikoch (SBA) Slovensko, NADSME

Tabuľka opatrení na podporu Zákona o malých
podnikoch (SBA) Slovensko, NADSME

Zdôvodnenie
Na Slovensku sa postoj exekutívnej moci k podnikateľom mení cyklicky podľa aktuálnej
politickej situácie. Cieľom nášho odporúčania nie je popierať právo exekutívy na
presadzovanie legislatívy podľa svojich preferencií. Často sa však stáva, že na úrovni
jednotlivých legislatívnych opatrení absentuje konštruktívna diskusia a názory jednej či
druhej strany nie sú akceptované takmer z princípu.
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Viac informácií o metodológií MSP test dostupných na http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/smallbusiness-act/sme-test/#h2-2

Systém tripartitného dialógu často zlyháva a politické záujmy sú nadradené pripomienkam
sociálnych partnerov.
Absentuje taktiež vhodný systém, ktorý by s určitou mierou objektivity posúdil vhodnosť
navrhovanej legislatívy nielen z hľadiska vnútorného podnikateľského prostredia, ale taktiež
konkurencieschopnosti krajiny ako takej.
To pritom patrí k jedným z prioritných opatrení Európskej komisie v rámci akčného plánu
Priemyselnej politiky v rámci stratégie Európa 2020, v ktorom sa konštatuje že “je potrebné
vykonať zlepšenia smerom k inteligentnej regulácií vo všetkých oblastiach politík, ktoré majú
vplyv na konkurencieschopnosť. To v praxi znamená, že všetky návrhy v oblasti politík
s významným vplyvom na priemysel budú podrobené dôkladnej analýze ich dopadu na
konkurencieschopnosť (posúdenia celkového dopadu návrhu na konkurencieschopnosť
vrátane dopadu na investície, náklady, ceny a inovácie v priemysle a jednotlivých odvetviach,
ako aj vplyvu na spokojnosť spotrebiteľov)“. (EC 2013)

4. Zjednodušenie zakladania spoločností a začatia podnikania všeobecne
Priorita
3
Odporúčanie
Odporúčame, aby sa zjednodušil proces začatia podnikania – a to z pohľadu
administratívnej náročnosti, časového hľadiska a zároveň priamych či nepriamych
finančných nákladov.
Toto odporúčanie zahŕňa nasledujúce komponenty:
Odporúčanie
Zrušiť alebo znížiť základné imanie na symbolickú
čiastku pri spoločnostiach s ručením obmedzeným

Poznámka
Nutnosť zloženia základného imania
predstavuje prekážku v podnikaní pre
začínajúcich malých podnikateľov.
Existuje veľký počet rozvinutých ekonomík,
ktoré podmienku základného imania
obchodných spoločností nemajú, respektíve
jeho výška je stanovená na symbolickej hodnote

(medzi takéto krajiny patrí napr. Nový Zéland,
Austrália, Kanada, Singapur, Írsko či USA53)
Zrušiť alebo znížiť poplatok za založenie spoločnosti „Registrácia najjednoduchšej formy obchodnej
s ručením obmedzeným
spoločnosti (s.r.o.) dnes na Slovensku
predstavuje náklady na úrovni najmenej 500
eur, pričom väčšiu časť z toho tvorí súdny
poplatok vo výške vyše 331,50 eur (pri
elektronickom podaní podpísanom zaručeným
elektronickým podpisom 165,50 eur).
Zníženie poplatku zníži náklady pre začínajúcich
podnikateľov, ktoré sú neopodstatnene vysoké
vzhľadom na vykonaný úkon, ako i stav v iných
vyspelých krajinách. Uvedený poplatok vytvára
zbytočnú bariéru pre vstup do podnikania,
pričom je neporovnateľný [z pohľadu finančnej
náročnosti] napr. s poplatkom pri zakladaní
živnosti.“ (Singapur 2.0)
Zjednodušiť administratívny proces zakladania
Odstrániť zbytočné administratívne kroky v
spoločnosti s ručením obmedzeným
procese zakladania spoločnosti (napr. nutnosť
predložiť súhlas správcu dane), respektíve
preniesť povinnosti vyplývajúce z týchto krokov
na príslušné štátne úrady
Pripraviť vzory zakladajúcich listín a zmlúv pre
„S cieľom zjednodušiť zakladanie najbežnejších
obchodné subjekty
foriem obchodných spoločností navrhujeme
vytvoriť štandardizované vzory pre malých a
stredných podnikateľov, ak spoločnosť zakladá
jediný spoločník alebo akcionár, a zverejniť ich
na internetovej stránke MS SR“. (Singapur 2.0)
Zabezpečiť výrazne vyššiu pomoc zo strany štátu pri Centralizovať proces založenia spoločnosti tak,
začatí podnikania (one-stop založenie spoločnosti) aby ju bolo možné a jednoduché vybaviť z
jedného miesta (naďalej posilňovať existujúce
Jednotné kontaktné miesta) a zabezpečiť
dostatočnú publicitu ohľadom dostupnosti
podobných asistenčných služieb.

Zaviesť možnosť prenosu kompetencií registrácie
spoločností a aktualizácie údajov o obchodných
spoločnostiach aj na notárske úrady
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Jednotné kontaktné miesta alebo obdobný
orgán by v ideálnom prípade mali dokázať
poskytnúť servis na úrovni, ako ho v súčasnosti
poskytujú súkromné spoločnosti poskytujúce
službu asistovaného založenia spoločnosti.
Singapur 2.0

Podľa informácií Svetovej Banky, http://www.doingbusiness.org/

Zdôvodnenie
Prístup k podnikaniu z pohľadu náročnosti administratívy, času a finančných prostriedkov by
mal byť čo najviac minimalizovaný.
V čase prípravy tejto správy prichádza k ďalšiemu zbytočnému skomplikovaniu zakladania
jednej zo základných foriem podnikania – spoločnosti s ručením obmedzeným:
“Dňa 1. októbra 2013 má nadobudnúť účinnosť novela Obchodného zákonníka,
ktorou sa zmení spôsob splácania vkladov a základného imania. V súčasnosti často
využívané splatenie základného imania v rámci procesov na založenie s.r.o. vo výške
5000 eur v hotovosti správcovi vkladu nebude viac možné.
Od uvedeného dátumu bude registrácia spoločností opäť zložitejšia a súdu sa bude
preukazovať vloženie základného imania výpisom z osobitného účtu, na ktorom
budú vklady blokované až do zápisu v Obchodnom registri. Po zápise do
Obchodného registra správca vkladu bude povinný odovzdať vklady spoločnosti,
ktorá bude môcť následne základné imanie používať na svoju bežnú podnikateľskú
činnosť tak, ako je tomu doteraz”. (Právne Fórum 2013)
Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným sa tak skomplikuje nielen procesne a
administratívne, ale aj finančne, keďže pre účel zloženia vkladu bude potrebné zriadiť
osobitý samostatný účet v bankovej inštitúcii.
Ide pritom už o ďalšiu takúto komplikáciu za posledné obdobie – novela obchodného
zákonníka z 1. októbra 2012 totiž zaviedla novú povinnosť získania súhlasu správcu dane so
založením spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý predstavuje ďalšie administratívne
zaťaženie pre začínajúcich podnikateľov. Tento krok mal zabrániť zakladaniu spoločností
osobám s daňovým nedoplatkom prevyšujúcim v úhrne sumu 170,- EUR.
Takéto zbytočné opatrenia sú kontraproduktívne pre podnikateľské prostredie a bránia
zlepšovaniu celkovej ekonomickej situácie na Slovensku. Z pohľadu dĺžky a administratívnej
náročnosti zakladania spoločností má Slovensko veľký priestor na zlepšenie ako ukazuje
porovnanie nižšie.

Tabuľka 17: Počet kalendárnych dní a počet administratívnych procedúr potrebných pre založenie spoločnosti (2012)

Počet dní
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Počet potrených procedúr

Slovenská republika
Singapur
Nový Zéland
USA

16
3
1
6

6
3
1
6

5. Zintenzívnenie podpory začínajúcich podnikateľov a spoločností
Priorita
3
Odporúčanie
Podporovať začínajúcich podnikateľov tak, aby ich krátkodobá podpora vytvorila dlhodobé
pozitívne efekty pre podnikateľov ako i pre ekonomiku štátu.
Toto odporúčanie zahŕňa nasledujúce komponenty:
Odporúčanie
Znížiť daňové zaťaženie pre začínajúcich
podnikateľov

Poznámka
Nastavenie daňového zaťaženia by malo
podporovať vznik nových spoločností a
podnikania. Podnikatelia by mali byť daňovo
zvýhodnení do určitého času (napr. 1, 3, 5
rokov) od začatia podnikateľskej činnosti. Do
určitej výšky dosiahnutého obratu by
začínajúce spoločnosti mali byť daňovo
zvýhodnené. To by umožnilo začínajúcim
podnikateľom s limitovanými zdrojmi
reinvestovať viac prostriedkov do rozvoja
svojho podnikania, čo by v konečnom dôsledku
malo dlhodobý pozitívny dopad ako na
podnikateľa tak i na štát.
Case Study – Daňové zvýhodnenie malých a
začínajúcich podnikateľov v Singapure
Daň z príjmu právnických osôb v roku 2012
predstavovala 17%. Významne zvýhodnené sú
malé spoločnosti s príjmom do 300,000
singapurských dolárov (SGD) (približne 175,000
EUR) keďže platí, že:
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Zdroj dát http://data.worldbank.org/indicator/IC.REG.DURS,
http://data.worldbank.org/indicator/IC.REG.PROC

do príjmu 10,000 SGD (cca 5,900 EUR)
je odpustených 75% daňovej

povinnosti
 na ďalších 290,000 SGD (cca 171,000
EUR) príjmu je 50% daňovej povinnosti.
Efektívne daňové zaťaženie príjmu právnických
osôb na prvých 300,000 SGD príjmu je tak
8,36%. (RSM International 2012). Singapurský
daňový systém ďalej zvýhodňuje začínajúce
spoločnosti, ktoré pri splnení základných
podmienok získavajú na prvé tri roky svojej
činnosti daňovú úľavu tak, že ich efektívne
daňové zaťaženie na prvých 300,000 SGD
príjmu predstavuje iba 5,67%.
Znížiť bremeno vykazovacích a ohlasovacích
povinností spojených s daňovo-odvodovým
zaťažením pre začínajúcich podnikateľov

Zjednodušenie schém pomoci začínajúcim
podnikateľom

Zrušiť alebo v čo najväčšej miere obmedziť
náklady začínajúcich spoločností súvisiace s
vykazovaním a ohlasovaním, predovšetkým čo
sa týka daňovo-odvodovej oblasti na určité
obdobie od začiatku podnikania.
Existujúce schémy pomoci začínajúcim
podnikateľom sú často príliš administratívne
náročné (ako je tomu pri programoch
využívajúcich finančné prostriedky Európskej
Únie) a slabo odkomunikované.
Podmienky pomoci sú často nadefinované príliš
úzko. Štátna pomoc pre začínajúcich
podnikateľov by mala mať formu:

1. Paušálnu – napr. Daňové zvýhodnenie
na ktoré vzniká automatický nárok za
splnenia určitých podmienok a teda
nevzniká žiadna potreba aktívnej
administratívy pre podnikateľa
2. Cielenú pomoc, ktorá by však mala
spĺňať prísne kritéria efektívnosti a
zmysluplnosti pre podnikateľov a byť
inšpirovaná úspešnými krajinami (napr.
Projekt podnikateľských inkubátorov
pre inovatívne firmy po vzore USA
alebo Izrealu)
Príkladom takejto úspešnej iniciatívy
na Slovensku je napríklad The Spot
(http://www.thespot.sk), podnikový
inkubátor a platforma start-up
podnikov ktorá vznikla v roku 2011.
The Spot vytvára networkingovú
platformu, ponúka vzdelávacie
programy pre začínajúcich inovatívnych
podnikateľov a taktiež fyzické priestory

pre prácu začínajúcich firiem.
Táto iniciatíva je podporovaná
súkromnými spoločnosťami vrátane
Google, KPMG či ČSOB. Za prvý rok The
Spot podporil 50 začínajúcich
spoločností z ktorých 10% získalo
súkromného investora.

Zdôvodnenie
Podľa prieskumov na európskej úrovni až 50% začínajúcich spoločnosti zlyhá do 5 rokov od
začiatku ich činnosti. (EC 2013). Keďže pre ekonomiku je podnikateľská činnosť jedným
z kľúčových zdrojov rastu, štáty by jej rozvoj a to predovšetkým v začiatkoch podnikania mali
významne podporovať.
Na Slovensku sú začínajúci podnikatelia vystavení nielen tlaku konkurenčného prostredia, ale
i významnému administratívnemu a finančnému zaťaženiu, bez ohľadu na to či sa jedná
o spoločnosti s ručením obmedzeným alebo živnostníkov.
Podľa Európskej komisie “zníženie nákladov na dodržiavanie daňových zákonov zlepší
podnikateľské prostredie, predovšetkým pre malé spoločnosti. Kvôli ich limitovaným zdrojom
a skúsenostiam sú relatívne náklady na dodržiavanie povinností vyplývajúcich z
komplikovanej daňovej legislatívy a ťažkopádnych ohlasovacích povinností vyššie ako je tomu
pri väčších spoločnostiach”. (EC 2013)

6. Znižovanie administratívneho zaťaženia
Priorita
1
Odporúčanie
Odporúčame, aby bolo administratívne zaťaženie slovenských podnikateľov výrazne
znížené, a to predovšetkým v oblasti odvodov a daní.
Odporúčania v oblasti administratívneho zaťaženia uvádzame v troch kategóriách –
všeobecné odporúčania, daňovo-odvodový systém a odporúčania v ďalších vybraných
oblastiach.

Všeobecné zásady znižovania administratívneho zaťaženia
Odporúčanie
V styku s podnikateľmi by mali všetky štátne
úrady dôsledne dodržiavať zásadu, že pokiaľ
verejná správa raz disponuje určitým
dokumentom alebo informáciou, nie je
správne ich dodanie alebo preukázanie
požadovať od podnikateľa znova.

Poznámka
„V praxi sa často stáva, že podnikateľ musí na jeden
úrad doručiť tlačivo či doklad, ktorým už disponuje
iný úrad.
Napríklad výpis z obchodného registra(či jeho kópiu)
si žiada daňový úrad pri registrácii právnickej osoby
pre daň z príjmov, colný úrad pri registrácii
predajcov liehu, Sociálna poisťovňa pri registrácii
zamestnávateľa, dopravný inšpektorát pri registrácii
nového majiteľa auta, Úrad pre verejné obstarávanie
pri registrácii do zoznamu obstarávateľov...

Aj pri drobnej zmene pritom treba zároveň doručovať
tieto nové výpisy všetkým inštitúciám. Podobne je
tomu pri mnohých ďalších potvrdeniach o údajoch,
ktoré vystavuje sám štát (výpis z registra trestov,
potvrdenia o vysporiadaní daňových povinností, o
neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania,
atď.)“.(Singapur 2.0)
Posilňovať elektronizáciu verejnej správy a
„Elektronická komunikácia väčšiny úradov je na
budovať moderné komunikačné kanály medzi Slovensku pre bežných podnikateľov stále
podnikateľmi a relevantnými orgánmi (Daňový nedostupná. Spôsobuje to najmä legislatívna
úrad, Zdravotná a sociálna poisťovňa)
požiadavka na výlučné využívanie tzv. zaručeného
elektronického podpisu, ktorého použitie je
komplikované a cenovo náročné (napr. § 19 ods. 1
zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní – ide o
všeobecný predpis správneho konania; odvoláva sa
na zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise).
Súkromný sektor pritom dnes bežne využíva oveľa
jednoduchšie a dostupnejšie riešenia [ako
elektronický podpis].
Napríklad, takmer všetky banky dnes komunikujú s
klientmi elektronicky. Je preto veľmi negatívne, ak
komunikácia úradov je takto skostnatená.
Je potrebné inšpirovať sa príkladmi fungujúcimi u
súkromných inštitúcií (napr. e-banking) a využívať
obdobné prístupy, kým nedôjde k úplnej
elektronizácii verejnej správy.“ (Singapur 2.0)
Jednoduchšie fyzicky aj elektronicky dostupné Ďalej rozširovať fyzickú sieť miest, v ktorých je
úradne overené výpisy (listy vlastníctva, výpisy možné získať úradne použiteľné výpisy (infokiosky
z obchodného registra)
na pobočkách pošty), vytvoriť bezplatné technické
riešenie pre dostupnosť úradne použiteľných
výpisov prostredníctvom Internetu.

Zjednodušenie evidencie podnikateľov a
podnikateľských subjektov a sprístupnenie
údajov naprieč systémom verejnej správy.

Zavedenie centrálneho účtu podnikateľa
Zavedenie technického riešenia účtu, na ktorom by
boli zaznamenané všetky informácie
o podnikateľskom subjekte (sídlo, konatelia, atď.)
a ktorý by bol dostupný naprieč úradmi verejnej
správy.
Zavedenie jednotného identifikátora
podnikateľských subjektov
„Neschopnosť využívať údaje o tej istej firme naprieč
viacerými registrami, prepojiť tak úrady a šetriť
podnikateľom byrokraciu a administratívne náklady
je jedným z najviac pociťovaných problémov
podnikateľmi na Slovensku.
V súčasnosti sú podnikatelia označovaní
prostredníctvom rôznych identifikátorov na
viacerých úradoch. Hneď pri vzniku firmy je pridelené
IČO, registračné číslo v Sociálnej poisťovni, v
zdravotných poisťovniach, daňové identifikačné číslo,
a podobne. Ďalšie identifikačné čísla sa používajú pre
predčíslia účtov pri platení daní, pre variabilné
symboly pri úhradách daní, odvodov a poplatkov,
a podobne“. (Singapur 2.0)
Zjednotenie živnostenského a obchodného registra
„Na Slovensku fungujú paralelne dva registre
podnikateľských subjektov: Živnostenský register a
Obchodný register.
Pred registráciou právnickej osoby (napr. s.r.o.) je
však najprv potrebné získať živnostenské oprávnenie,
ktoré je jedným z podkladov pre zápis do
obchodného registra.
V skutočnosti neexistujú žiadne teoretické ani právne
dôvody pre to, aby registrácia jednej formy
podnikania bola úkonom správneho práva (živnosť) a
druhá súdnym konaním (obchodná spoločnosť).
Vedenie dvoch paralelných registrov podnikateľských
subjektov je zbytočné a vedie k výrobe "pečiatok pre
pečiatky", kedy jedna skupina úradníkov produkuje
prácu pre inú skupinu úradníkov, na náklady
podnikateľa“. (Singapur 2.0)

Znižovanie administratívy v daňovo-odvodovom systéme
Ako aj z vyššie uvedeného vyplýva, administratívne zaťaženie slovenských podnikateľov je
koncentrované predovšetkým do oblasti odvodov a daní a z pohľadu inštitúcií do Sociálnej a

zdravotnej poisťovne. Nižšie uvádzame odporúčania týkajúce sa tejto oblasti s vysokou
prioritou znižovania záťaže na podnikateľov:
Odporúčanie
Zjednotiť dane a odvody tak, aby ich zúčtovanie
mohlo prebiehať formou jediného daňovo odvodového priznania, namiesto viacerých hlásení
daňovému úradu, zdravotným poisťovniam a
Sociálnej poisťovni.

Určiť jedno zúčtovacie miesto/úrad ktorému sa
budú platiť všetky dane a odvody a takisto
okamžité a ucelené zúčtovanie preplatkov a
nedoplatkov z daní a odvodov.
Zásadné zníženie administratívy a byrokracie pri
komunikácií so Zdravotnou a sociálnou poisťovňou
vrátane - zamedzenia duplicitných ohlasovacích
povinností

Poznámka
Jednotné daňovo – odvodové priznanie výrazne
zníži administratívnu náročnosť pre daňovníka.
Všetky identifikačné údaje bude daňovník
vypĺňať len raz. Jednotným priznaním bude
zabezpečené jedno miesto odovzdania
priznania, jeden termín, jedna kontaktná osoba.
Jednotné priznanie je možné po spoločnom
vymeriavacom základe.
Zlúčiť všetky platby na jedno zúčtovacie miesto,
takisto okamžité a ucelené zúčtovanie
preplatkov a nedoplatkov z daní a odvodov.
1. Zjednotenie povinných hlásení o mzdách,
daniach a odvodoch zamestnancov zasielaných
do sociálnej a zdravotných poisťovní do jedného
hlásenia
2. Upraviť znenie zákona č. 580/2004 o
zdravotných poisťovniach tak, aby zabezpečil
podnikateľom bezproblémový odklad termínu
na podanie daňového priznania - a teda
zabezpečiť komunikáciu daňových úradov so
zdravotnými poisťovňami tak, ako pri založení,
prerušení či ukončení živnosti, bez nutnosti
duplicitného ohlasovania podnikateľom.
3. Úpravu zákona o sociálnom poistení, ktorá
zruší povinnosť podnikateľov zasielať tlačivá o
svojich zamestnancov v prípade ich žiadosti o
vyplatenie nemocenskej dávky počas
práceneschopnosti alebo v prípade ukončenia
pracovného pomeru a žiadosti o dávku v
nezamestnanosti.
4. Zavedenie ročného zúčtovania sociálneho
poistenia
5. Zrušiť duplicitnú povinnosť opakovaného
odhlasovania a prihlasovania zamestnávateľa
pri prerušení zamestnávania a zabezpečiť, že
registráciu zamestnávateľov si spracuje Sociálna
poisťovňa automaticky, na základe údajov o
prihlásených zamestnancoch. Toto opatrenie
zníži zbytočné administratívne zaťaženie pre
spoločnosti s kolísajúcou (sezónnou)
vyťaženosťou pracovných síl. (Singapur 2.0)

Ďalšie návrhy znižovania administratívneho zaťaženia
Odporúčanie
Poznámka
Zrušiť povinnosť poskytovať údaje o ročnej
Singapur 2.0
účtovnej závierke dvom rôznym úradom (Daňový
úrad a Zbierka listín) a v zmysle pravidla "jedenkrát
a dosť" zabezpečiť komunikáciu medzi úradmi,
využívajúcimi uvedené dáta, navzájom.

Zdôvodnenie
Znižovanie administratívneho zaťaženia je jednou z oblastí, v ktorých pozitívne zmeny majú
významný dopad na kvalitu podnikateľského prostredia. Ako hovorí Európska komisia:
“podnikatelia by mali byť zákazníkom, voči ktorým štátna administratíva
benchmarkuje procedurálne požiadavky...napriek tomu až tri štvrtiny Európanov
považujú začatie podnikania za náročné kvôli administratívnej komplexnosti.
Napriek značnému pokroku v posledných rokoch väčšina členských štátov stojí aj
naďalej pred závažnými a identifikovateľnými výzvami týkajúcimi sa inteligentnej
regulácie a podnikateľského prostredia, najmä v súvislosti s MSP. Členské štáty by
mali vynaložiť väčšie a systematickejšie úsilie na zníženie administratívneho zaťaženia
v záujme lepšej regulácie a politiky elektronickej verejnej správy, uplatňovania zásady
„najskôr myslieť v malom“ a zjednodušenia podporných programov” (EC 2013)
V rámci vládneho projektu Singapur pre znižovanie administratívnej záťaže bolo v roku 2011
posudzovaných celkom 48 právnych predpisov, ktoré sa týkali 12 oblastí - obchodné právo,
občianske právo, účtovníctvo, konkurz a reštrukturalizácia, regulácia trhu, dane, clá
a poplatky, regulácia investičných stimulov, iné finančné predpisy, práca a zamestnanosť,
odvody, životné prostredie a duševné vlastníctvo.
Metóda zisťovania a výstupy z projektu uvádzame nižšie (zvýraznené sú najzásadnejšie
zistenia):
Prístup k projektu vychádzal z metodiky štandardného nákladového modelu podobne, ako
tomu bolo vo väčšine členských krajín EÚ, v ktorých sa meranie administratívnej záťaže
uskutočnilo. Informačné povinnosti ako aj administratívne náklady a záťaž boli počas 1. etapy
posudzované samostatne pre fyzické osoby (FO) a samostatne pre právnické osoby (PO),
pričom celkovo bolo pre obe tieto skupiny podnikateľov v predmetných právnych predpisoch

identifikovaných 1 257 informačných povinností (1 210 pre PO a 1 101 pre FO).

Po

konzultáciách s gestormi jednotlivých právnych predpisov postúpilo do fázy merania celkovo
656 informačných povinností. Z tohto počtu vstúpilo do procesu extrapolácie a teda vyčíslenia
administratívnych nákladov a záťaže 246 informačných povinností (PO) a 237 informačných
povinností (FO). Hlavným dôvodom rozdielu medzi počtom mapovaných, meraných
a extrapolovaných informačných povinností bola najmä absencia štatistických dát, bez
ktorých nie je možné uskutočniť kalkuláciu nákladov a záťaže na celonárodnej úrovni. Celková
administratívna záťaž podnikateľov z posudzovaného balíka právnych predpisov predstavuje
91 103 943 Eur tzn. 9,18 % z administratívnych nákladov. Výška administratívnych nákladov
podnikateľov v absolútnom vyjadrení predstavuje celkom

992 070 077 Eur.

Z posudzovaných oblastí sa na nákladoch PO a FO podnikateľov najväčšou mierou –
približne 46 % pre obe skupiny – podieľa oblasť odvody, nasledovaná oblasťou účtovníctvo
26,53 % a oblasťou dane, clá a poplatky s 18,06%. Zvyšných osem oblastí (práca
a zamestnanosť, iné finančné predpisy, občianske právo, obchodné právo, životné prostredie,
konkurz a reštrukturalizácia, duševné vlastníctvo a regulácia trhu) sa na celkových
kalkulovaných nákladoch podieľa spolu menej než 9,49%. V prípade administratívnej záťaže
podnikateľov tvorí najväčší podiel 55,62% oblasť odvody, nasledovaný oblasťou dane, clá
a poplatky s administratívnou záťažou 39,47% a oblasťou iné finančné predpisy s 2,84 %.
Oblasti životné prostredie, práca a zamestnanosť, obchodné právo a konkurz
a reštrukturalizácia sa na administratívnej záťaži podieľajú približne 2%.
Z pohľadu konkrétnych predpisov spôsobuje podnikateľom najväčšie administratívne
náklady a taktiež záťaž zákon č. 580/2004 o zdravotnom poistení. Tento jediný zákon sa na
celkových administratívnych nákladoch všetkých vybraných právnych predpisov podieľa
40,28% a na celkovej záťaži cieľovej skupiny 55,53%, čo predstavuje sumu 50 592 138 Eur.
Z hľadiska ústredných orgánov štátnej správy, spôsobujú najväčšie administratívne náklady
právne predpisy Ministerstva financií SR a najväčšiu administratívnu záťaž právne predpisy
Ministerstva zdravotníctva SR. V rámci administratívnych nákladov bolo najzaťažujúcejšou
informačnou povinnosťou prvej etapy - vyplnenie a predkladanie výkazu preddavkov
zamestnávateľa. Táto povinnosť vyplývala zo zákona o zdravotnom poistení a predstavovala
až 27 % celkových nameraných administratívnych nákladov podnikateľov. V prípade
administratívnej záťaže bolo pre podnikateľov najzaťažujúcejším - spracovanie a doručenie

ročného zúčtovania poistného za zamestnanca so záťažou predstavujúcou viac ako 48,0 mil.
Eur, tzn. 53,09 % celkovej nameranej záťaže. (Ministerstvo hospdárstva SR 2011)
Tabuľka 18: Tabuľka 5. Prehľad výsledkov 1. etapy merania administratívneho zaťaženia podnikania v SR

Č.

Oblasť

Administratívne
náklady (AN) (EUR
ročne)

55

%z
celkových
AN

Administratívna
záťaž (AZ) (EUR
ročne)

%z
celkovej
AZ

1

obchodné právo

16 116 675

1,62%

840 575

0,92%

2

občianske právo

8 590 573

0,87%

1 170

0,00%

3

konkurz a reštrukturalizácia

218 670

0,02%

32 841

0,04%

4

regulácia trhu

432 624

0,04%

0

0,00%

5

regulácia investičných stimulov

6

dane, clá a poplatky

179 128 680

18,06%

35 954 683

39,47%

7

iné finančné predpisy

10 118 925

1,02%

2 583 308

2,84%

8

odvody

455 585 031

45,92%

50 669 598

55,62%

9

účtovníctvo

263 202 554

26,53%

0

0,00%

10

práca a zamestnanosť

55 130 805

5,56%

436 592

0,48%

11

duševné vlastníctvo

149 404

0,02%

26

0,00%

12

životné prostredie

3 396 136

0,34%

585 150

0,64%

Spolu

992 070 077

91 103 943

56

55

Zdroj http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-135442?prefixFile=m_

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že administratívna záťaž podnikateľov na Slovensku je výrazne
koncentrovaná do niekoľkých problematických oblastí. Z pohľadu priamych finančných
nákladov je to oblasť odvodov, účtovníctva a daní a poplatky a cla. Z pohľadu
administratívnej záťaže sú najproblematickejšie opäť oblasti platenia odvodov a daní.
I na základe vyššie uvedeného prieskumu je zrejmé, že najmä oblasť platenia odvodov
predstavuje pre podnikateľov extrémnu nielen finančnú ale aj administratívnu záťaž a je
potrebné zjednodušenie týchto procesov a zníženie nákladov.
Ministerstvo realizovalo i vyhodnotenie zaťaženosti vyplývajúcej z právnych predpisov v
sociálnej oblasti (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a jeho
vykonávajúce predpisy, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, zákon č. 42/2004 Z.
z. o starobnom dôchodkovom sporení), z ktorého vyplynuli nasledujúce závery:
Najvyššie administratívne náklady vyplynuli z informačných povinností v rámci zákona č.
124/2006 Z. z. (o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ďalej len BOZP), ktoré tvorili sumu
110 274 063 Eur, čo predstavuje takmer 42 % všetkých identifikovaných administratívnych
nákladov kalkulovaných v zmysle informačných povinností predmetných právnych predpisov.
Ako v poradí druhý právny predpis sa na celkových administratívnych nákladoch najviac
podieľa vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. (podrobnosti na zaistenie BOZP pri práci
s technickými zariadeniami) s nákladmi vo výške 92 432 588 Eur, čo tvorí takmer 35 %
celkových nákladov. Tretím najnákladnejším právnym predpisom je zákon č. 283/2002 Z. z. (o
cestovných náhradách) s administratívnymi nákladmi dosahujúcimi sumu 36 140 843 Eur.
Najvyššia administratívna záťaž bola identifikovaná vo Vyhláške MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.,
a to vo výške 8 656 280 Eur, čo predstavuje takmer 48 % z celkovej identifikovanej
administratívnej záťaže. Druhá najvyššia administratívna záťaž bola nameraná v zákone č.
283/2002 Z. z. vo výške 5 082 583 Eur, čo predstavuje viac ako 28 % celkovej administratívnej
záťaže. Ako v poradí tretí právny predpis sa na celkovej administratívnej záťaži najviac
podieľa zákon č. 124/2006 Z. z., a to sumou 3 244 406 Eur, takmer 18 % celkovej záťaže
podnikateľov. (Ministerstvo hospdárstva SR 2011)
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Zdroj grafu: Komplexný audit prekážok podnikania na Slovensku, dostupné na
http://www.businessfriendly.sk/sites/default/files/RUZ_kniha_1.pdf

Tabuľka 19: Prehľad výsledkov 2. etapy merania administratívneho zaťaženia podnikania v SR, pri položkách
57
s administratívnymi nákladmi nad 500 tis. EUR uvedený oficiálny názov predpisu

Č.

Právny predpis

Administratívne
náklady
(AN) (EUR ročne)

%z
celkových
AN

Administratívna
záťaž (AZ) (EUR
ročne)

%z
celkovej
AZ

110 274 063

41,72%

3 244 406

17,94%

92 432 588

34,97%

8 656 280

47,85%

36 140 843

13,67%

5 082 583

28,10%

23 010 582

8,71%

886 209

4,90%

1 081 410

0,41%

0

0,00%

723 450

0,27%

124 020

0,69%

6

Zákon č. 124/2006 Z. z. (Zákon o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci)
Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
(Vyhláška, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci
s technickými zariadeniami tlakovými,
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a
ktorou
sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré
sa považujú za vyhradené technické
zariadenia
v znení vyhlášky č. 435)
Zákon č. 283/2002 Z. z. (Zákon
o cestovných náhradách)
Vyhláška MPSVR SR č. 356/2007 Z. z.
(Vyhláška o požiadavkách a rozsahu
výchovnej a vzdelávacej
činnosti, o projekte výchovy a
vzdelávania, vedení predpísanej
dokumentácie
a overovaní vedomostí účastníkov
výchovnej a vzdelávacej činnosti)
Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z.
(Nariadenie o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách pri ručnej manipulácii s
bremenami )
Vyhláška MPSVR SR č. 46/2010 Z. z.
(Vyhláška na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri lesnej
práci a podrobnosti o odbornej
spôsobilosti na výkon niektorých
pracovných činností
a na obsluhu niektorých technických
zariadení)

7

Zákon č. 43/2004 Z. z.

437 456

0,17%

23 964

0,13%

8

Vyhláška MPSVR SR č. 500/2006 Z. z.

143 831

0,05%

71 915

0,40%

9

Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z.

38 254

0,01%

0

0,00%

10

Vyhláška č. 45/2010 Z. z.

23 946

0,01%

0

0,00%

11

Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z

10 080

0,00%

0

0,00%

12

Zákon č. 264/1999 Z. z.

0

0,00%

0

0,00%

1

2
3

4

5

SPOLU
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264 316 503

18 089 377

Zdroj: http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-135442?prefixFile=m_

7. Zníženie daňového zaťaženia a zjednodušenie platenia daní
Priorita
2
Odporúčanie
Odporúčame zjednodušiť daňový systém zjednotením jednotlivých sadzieb daní a ich
zníženie na regionálne konkurencieschopnú hodnotu a budovať IT riešenia a elektronické
spôsoby komunikácie ktoré zásadne zjednodušia proces platenia daní pre podnikateľov.
Toto odporúčanie zahŕňa nasledujúce komponenty:
Odporúčanie
Opätovné zavedenie systému rovnej dane a
zjednotenie sadzieb DPH

Budovanie IT nástrojov/systémov a posilňovanie
elektronickej komunikácie daňovej správy tak, aby
bolo platenie daní a spojených ohlasovacích
povinností (hlásenie náležitostí) jednoduchšie

S ohľadom na mikro a malých podnikateľov
stanoviť limit pre registráciu pre služby z/do krajín
Európskej únie na rovnakej úrovni, ako platný limit
pre obchodovanie s tovarmi.

Poznámka
Zavedenie systému rovnej dane a návrat na
úroveň 19% z roku 2004 by jednak zjednodušil
daňový systém a výber daní, motivoval by
súkromný sektor k plateniu daní a zároveň
zvýšil regionálnu konkurencieschopnosť krajiny
a jej atraktivitu pre zahraničných investorov
Zabezpečené predvyplnenie formulárov využitím
zdieľania údajov medzi daňovými úradmi,
úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny,
Sociálnou poisťovňou a zdravotnými
poisťovňami a uľahčené ich následné zasielanie.
Príkladom môžu byť dobrovoľné elektronické
alebo e-mailové schránky, prístupné len
prostredníctvom unikátneho hesla a
identifikátora, prostredníctvom ktorých by bolo
možné výlučne elektronicky zasielať a spracúvať
daňové priznania a akékoľvek iné formuláre pre
daň z príjmov. (Singapur 2.0)
Vďaka voľnému trhu v rámci Európskej únie je
možné naprieč hranicami voľne obchodovať
nielen s tovarmi, ale aj so službami. V súčasnosti
je už bežné, že slovenskí podnikatelia poskytujú
svoje služby napríklad na území okolitých
štátov. Ak slovenský podnikateľ, napr. drobný
živnostník, ktorý nie je platiteľom dane z
pridanej hodnoty, prijíma alebo poskytuje
službu z/do inej členskej krajiny EÚ, musí sa
pred prijatím/poskytnutím služby registrovať na
daňovom úrade pre DPH.
Nestáva sa však "klasickým" platiteľom DPH,
iba pre služby. V prípade obchodovania s
tovarmi je pritom potrebné registrovať sa až po

dosiahnutí sumy 13 941,45 eur , no v prípade
služieb nastáva povinnosť registrácie aj ak by
išlo len o hodnotu symbolického 1 eura
Registrácia so sebou následne prináša ďalšie
povinnosti, ako napríklad podávanie daňových
priznaní, súhrnných výkazov, a pod.) (Singapur
2.0)
Zjednodušiť proces odpisovania nevymožiteľných
Podnikatelia, ktorí majú povinnosť viesť
pohľadávok jednotnou právnou úpravou a umožniť podvojné účtovníctvo, čelia najmä v dobe
znižovanie základu dane z príjmov o takéto
rastúcej platobnej neschopnosti a bujnejúcich
pohľadávky rýchlejšie, najneskôr v nasledujúcom
podvodov pri podnikaní častému problému:
účtovnom období.
svojmu odberateľovi vystavia faktúru, ktorá je
okamžite v danom zdaňovacom období
zaúčtovaná medzi výnosy. Vzniká im tak
povinnosť odviesť z nej štátu daň z pridanej
hodnoty, ako aj daň z príjmu, hoci im odberateľ
faktúru zatiaľ nezaplatil.
Zásadným problémom, najmä pre menších a
finančne slabších podnikateľov však je, ak im
odberateľ faktúru neuhradí. V takom prípade
totiž nielen že nedostanú zaplatené za dodaný
tovar či službu; druhýkrát prerábajú práve na
tom, že peniaze síce nevideli, no štátu z nich tak
DPH, ako aj daň z príjmu už odviedli.
Proces odpisu nevymožiteľných pohľadávok je
veľmi komplikovaný, keďže táto problematika je
upravená viacerými zákonmi, a nie na jednom
spoločnom mieste v jedinom zákone. Zároveň
proces účtovného odpisu nevymožiteľnej
pohľadávky dnes trvá až tri roky, čo je príliš dlhá
doba. (Singapur 2.0)
Upraviť systém platenia preddavkov na daň tak aby V praxi sa často stáva že podnikatelia prekročia
lepšie reflektoval volatilnú ekonomickú situáciu
hranicu na povinné daňové preddavky z dôvodu
podnikateľských subjektov
jednorazového príjmu alebo výnimočnej
ekonomickej aktivite v danom roku. Najmä pri
malých subjektoch sú časté fluktuácie
zisku(spôsobené interne alebo trhom), kedy
finančné výsledky v jednom roku nie sú zárukou
rovnakej výkonnosti do budúcnosti.
Povinnosť platiť preddavky by mala
automaticky zaniknúť ihneď, ako sa preukáže že
podnikateľ priebežne nedosahuje také
ekonomické výsledky, aby spĺňal limit na
platenie týchto preddavkov.

Zdôvodnenie
Daňová reforma realizovaná v roku 2004 ktorá zaviedla takzvanú rovnú daň, ktorá zjednotila
daň z príjmov fyzických a právnických osôb ako i zaviedla jednotnú sadzbu dane z pridanej
hodnoty na úroveň 19% a zároveň zásadne sprehľadnila dovtedajší daňový systém na
Slovensku:
“Daňová reforma nespočívala len v zavedení rovnej dane, ale jej zavedenie sa využilo
na zásadné zjednodušenie a sprehľadnenie daňového systému. To sa dosiahlo najmä
zrušením takmer všetkých výnimiek, zrušením všetkých špeciálnych sadzieb a
špeciálnych režimov, zrušením takmer všetkých odpočítateľných položiek, uplatnením
princípu zrušenia dvojitého zdanenia jedného príjmu všade, kde je to možné (napr.
zrušenie dane z dividend, dane z dedičstva, dane z prevodu a prechodu nehnuteľností
a dane z darovania), odstránením deformujúcich prvkov v daňovej politike, ktorými sa
presadzovali iné ako fiškálne ciele a tiež zjednotením sadzby dane z pridanej hodnoty
na jednu úroveň (19%) bez akejkoľvek výnimky”58
Je nutné konštatovať že vývoj daňového systému v posledných rokoch smeruje skôr k čoraz
väčšiemu zneprehladňovaniu a celkovo vyššiemu zaťaženiu podnikateľov.
Rovná daň bola zrušená s platnosťou od roku 2013, kedy sa základná sadzba dane z príjmu
právnických osôb zvýšila z 19% na 23%, čo reprezentuje navýšenie „ceny za podnikanie“
o 21%. Vyššiu daň budú platiť aj lepšie zarábajúci zamestnanci či živnostníci.
Tieto zmeny majú dva základné negatívne aspekty – v prvom rade ide o spomínané
zneprehľadnenie systému, ktorý s množiacimi sa výnimkami a rôznymi sadzbami prinášajú
vyššie časové aj finančné náklady a administratívu.
V druhom rade je to samotné zvyšovanie daňového zaťaženia – ako je zrejmé z tabuľky
nižšie, Slovensko v roku 2013 bude v rámci skupiny V4 z pohľadu základnej sadzby dane z
príjmu právnických osôb krajinou s najvyššou sadzbou dane. Kým všetky ostatné krajiny
majú túto sadzbu stanovenú na 19%, Slovensko ju zvyšuje až na úroveň 23%.
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http://www.upms.sk/media/Rovn_da_na_Slovensku_funguje_to_1.pdf

Tabuľka 20: Základná sadzba dane z príjmu právnických osôb v krajinách V4 (2006-2013)

Česká republika
Poľsko
Maďarsko
Slovenská republika

2006
24%
19%
16%
19%

2007
24%
19%
16%
19%

2008
21%
19%
16%
19%

2009
20%
19%
16%
19%
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2010
19%
19%
16%
19%

2011
19%
19%
19%
19%

2012
19%
19%
19%
19%

2013
19%
19%
19%
23%

8. Jednoduchšie zamestnávanie a cena práce
Priorita
2
Odporúčanie
Odporúčame všeobecné zníženie odvodového zaťaženia a to predovšetkým so zreteľom na
špecifické skupiny zamestnancov (študenti, nízko príjmové skupiny, dlhodobo
nezamestnaní) a sprehľadnenie systému regulujúceho celkovú cenu práce.
Toto odporúčanie zahŕňa nasledujúce komponenty:
Odporúčanie
Zníženie celkovej ceny práce so zreteľom na
nízkopríjmové skupiny zamestnancov

Poznámka
Zaviesť komplexné opatrenia, ktoré by viedli
k zníženiu ceny práce, predovšetkým pre
zamestnancov s nižším príjmom.60

Zníženie finančného a administratívneho zaťaženia Flexibilné typy práce odzrkadľujú potreby
pri flexibilných typoch práce (na dohodu)
spoločností v súčasnom trhovom prostredí. Od
a špecificky pre študentov
1.1.2013 sa významne zhoršila možnosť
flexibilného zamestnávania prostredníctvom
dohôd keďže takto pracujúci zamestnanci budú
považovaní za zamestnancov na účely
nemocenského poistenia, dôchodkového
poistenia, poistenia v nezamestnanosti a
zdravotného poistenia a teda platia odvody v
plnom rozsahu ako klasickí zamestnanci.
Špecificky pre mikro a malých podnikateľov by
mala existovať možnosť "malého" pracovného
pomeru, ktorý by umožnil zamestnávateľovi
zamestnať do určitého časového objemu práce
59

Zdroj dát http://www.kpmg.com/global/en/services/tax/tax-tools-and-resources/pages/corporate-tax-ratestable.aspx
60
Viď návrh Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), dostupný na
http://www.iness.sk/media/file/pdf/IPN/INESS%20Policy%20Note%205_2012%20December.pdf

a výšky príjmu zamestnanca s nižšími
finančnými nákladmi a minimálnou
administratívou.
Case Study – Nemecko a inštitút mini jobs
Ako príklad môže slúžiť systém takzvaných mini
jobs fungujúcich v Nemecku, ktorý umožňuje
zamestnancovi do výšky celkového mesačného
príjmu 450 EUR neodvádzať ani daň z príjmu ani
sociálne či zdravotné poistenie. Celkové náklady
pre zamestnávateľa v tomto prípade
predstavujú približne 30% z celkovej hrubej
mzdy zamestnanca.
Okrem flexibility ktorú táto inštancia poskytuje
(v marci 2009 ju využívalo až 4.9 milióna
zamestnancov v Nemecku) je to i účinný nástroj
v boji proti šedej ekonomike a čiernej práci.61
Podľa údajov z augusta 2012 až 7.3 milióna
nemeckých zamestnancov (20% zo všetkých
pracovných úväzkov) bolo zamestnaných
prostredníctvom mini jobs.
Celková nezamestnanosť v Nemecku bola
v marci 2009 na úrovni 7.7% (na Slovensku
10.7%). V porovnaní so súčasnosťou (august
2013) klesla nezamestnanosť v Nemecku na
5.3%, pričom na Slovensku naopak stúpla na
14.3%62
Zníženie odvodov pri zamestnaní dlhodobo
nezamestnaných

Navrhujeme, v rámci snahy o lepšiu integráciu
dlhodobo nezamestnaných do pracovného
procesu, zaviesť systém, ktorý by - v rámci
myšlienky fungovania tzv. medzitrhu práce znamenal, že štát preplatí zamestnávateľovi
odvody za zamestnanca, ktorý bol dlhodobo
nezamestnaný, a to po dobu toľkých mesiacov,
koľko sa uvedený zamestnanec nachádzal v
evidencii dlhodobo nezamestnaných pred
nástupom do tejto práce. Sadzby odvodov na
Slovensku patria medzi desať najvyšších na
svete.
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Viac informácií o inštitúte marginálneho zamestnania (mini jobs) dostupných na
https://eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/de016.htm
62

Podľa údajov o evidovanej nezamestnanosti Eurostat-u, dostupných na
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home

Zavedenie superhrubej mzdy

To je prekážkou pre tvorbu nových pracovných
miest. Zvlášť citeľný je tento problém pri
zamestnávaní osôb s nižšou kvalifikáciou,
ktorých práca nedosahuje hodnotu minimálnej
mzdy, a už vôbec nie celkových mzdových
nákladov zamestnávateľa.
Každé vytvorené pracovné miesto takýmto
spôsobom je výhodné pre štát, pretože
vyplácaná dotácia je [významne] nižšia, než
dávky pre dlhodobo nezamestnaného (Singapur
2.0)
„Ako opatrenie slúžiace pre vyššiu
transparentnosť vzťahov medzi zamestnancom
a zamestnávateľom. Opatrenie by
umožnilo jednoduchšie porovnanie pre obe
strany medzi čistou mzdou prináležiacou
zamestnancovi a celkovými nákladmi
zamestnávateľa (hrubá mzda plus 36%
odvodov) na zamestnanca.“ (Singapur 2.0)

Zdôvodnenie
V roku 2013 bol novelizovaný Zákonník práce v neprospech flexibility využívania pracovnej
sily zamestnávateľmi. Zároveň bol od 1. januára 2013 významne obmedzený flexibilný
nástroj zamestnávania na dohody, ktoré boli zaťažené plnohodnotnými odvodmi ako je tomu
pri klasickom pracovnom pomere.
Administratívne zaťaženie zamestnávania súvisí predovšetkým so značným výkazníctvom
voči sociálnej a zdravotným poisťovniam a platbám odvodov (viď. Odporúčania v príslušnej
sekcii).
Práca je však zaťažená nielen administratívnym bremenom, ale i neúmernými finančnými
nákladmi. Ako píšu Hospodárske Noviny, ktoré prezentovali prieskum ekonomického
inštitútu Économique Molinari je na Slovensku daňovo-odvodové zaťaženie vyššie ako je
priemer Európskej Únie:
“Za každé jedno "čisté" euro, ktoré Slováci zarobia, si štát zoberie 75 centov. Suma
zahŕňa sociálne poistenie, ktoré platí za zamestnanca jeho zamestnávateľ, daň z
príjmu a sociálne platené zamestnancom. Náklady na prácu v hodnote jedného eura
sú tak o 75 percent vyššie ako suma, ktorú zamestnanec v skutočnosti dostane.

Nižšie náklady na prácu v hodnote jedného eura ako na Slovensku majú aj v
tradičných "sociálnych štátoch." Zatiaľ čo vo Švédsku je to menej len o jeden cent,
Fínsko si vezme menej o tri centy a v Dánsku sú tieto náklady dokonca o 13 centov
nižšie.” (Hospodárske Noviny 2013)
Graf 23: Celková cena práce v jednotlivých štátoch EÚ (2013)
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Ako píše Ján Dinga z inštitútu INESS v štúdii Nižšími odvodmi za vyššiu zamestnanosť, “Jednou
z najväčších prekážok vytvárania nových pracovných miest na Slovensku je vysoká miera
odvodového zaťaženia. Tá zaťažuje a predražuje cenu práce zamestnancov, a obmedzuje tak
dopyt najmä po nízko kvalifikovanej pracovnej sile”. (Dinga 2012).
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Zdroj grafu http://hnonline.sk/2-60114460-k01000_d-c5

INESS v tejto štúdií prezentuje návrh na zrušenie minimálnej mzdy, zavedenie super hrubej
mzdy a najmä zníženie odvodov pre nízko-príjmové skupiny zamestnancov.
Ten je postavený na princípe významného zníženia odvodov pre zamestnancov s príjmom na
úrovni hranice minimálnej mzdy – ako píše Dinga “Nároky zo sociálneho systému, ktoré
vyplývajú z platenia odvodov (36% z celkovej ceny práce) by mohli zostať zachované v
dnešnej výške aj zamestnancom, ktorým by sa odvody znížili. Tieto by postupne
exponenciálne stúpali a dosiahli by súčasné sadzby na úrovni dnešnej hrubej mzdy 555 eur
(teda pod úrovňou priemernej aj mediánovej mzdy). Nad touto hranicou by ostal odvodový
systém nezmenený, výška odvodov teda ďalej stúpa lineárne s výškou príjmu až po hranicu
maximálneho vymeriavacieho základu.” (Dinga 2012)
Graf 24: Návrh úpravy výšky odvodov podľa INESS
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V čase prípravy tohto materiálu (september 2013) je v procese prípravy vládny návrh týkajúci
sa úľavy pri odvodoch ktorý sa týka dlhodobo nezamestnaných ľudí s nižším príjmom ktorý
by mal nadobudnúť účinnosť s najväčšou pravdepodobnosťou v januári 2014
Ako informoval denník SME, návrh je postavený na nasledujúcich princípoch:


Na nulové odvody majú mať nárok ľudia evidovaný na úradoch práce po dobu dlhšiu
ako 12 mesiacov a do mzdovej hranice 539 EUR.
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Zdroj grafu: http://www.iness.sk/media/file/pdf/IPN/INESS%20Policy%20Note%205_2012%20December.pdf



Zamestnávateľ nemôže mať pre získanie odvodovej úľavy podlžnosti voči Sociálnej
poisťovni a nemôže pre získanie výhody prepustiť svojho doterajšieho zamestnanca



Zamestnancovi nevznikne nárok na dávky z nemocenského či dôchodkového
poistenia ani z poistenia v nezamestnanosti. To napríklad znamená, že takto
odpracovaný rok sa zamestnancovi nezaráta do dôchodku, ak si nebude poistenie
platiť dobrovoľne. (poznámka: platenie nemocenského poistenia je rozdelené vo
výške 1,4%/1,4% z vymeriavacieho základu zamestnanca medzi
zamestnanca/zamestnávateľa a starobné vo výške 4%/14% medzi
zamestnanca/zamestnávateľa).



Odvodová úľava bude platná iba pri trvalom pracovnom pomere a nebude sa
vzťahovať na iné typy pracovných pomerov (napr. práca na dohodu) (SME 2013)

Podľa denníka SME vláda pripravuje aj ďalšie opatrenie s názvom odvodový úver, pričom má
ísť “o pôžičku vo výške ročných odvodov pre malú alebo stredne veľkú firmu, ktorá má
problém pre nedostatok zákazok v dôsledku krízy. Aby nemusela prepúšťať, môže si na
platenie odvodov požičať peniaze. Úver vo výške ročných odvodov za firmou určený počet
zamestnancov môžu dostať aj firmy, ktoré by ho nezískali v banke, lebo dlhujú Sociálnej
poisťovni.” (SME 2013)
Tieto navrhované opatrenia vnímame pozitívne.

9. Zlepšenie v oblasti vymožiteľnosti práva
Priorita
1
Odporúčanie
Odporúčame implementovať opatrenia, ktoré umožnia podnikateľom rýchlejší
a efektívnejší prístup k vymožiteľnosti svojich práv pomocou súdneho systému.
Ako vyplýva z viacerých analýz podnikateľského prostredia na Slovensku – či už na národnej
alebo medzinárodnej úrovni, vymožiteľnosť práva, efektivita súdneho systému a
dôveryhodnosť súdnictva patrí medzi najhoršie hodnotené aspekty podnikateľského
prostredia a zároveň medzi najzávažnejšie prekážky podnikania na Slovensku.

Predmetom tejto štúdie nie je ale návrh komplexnej reformy súdneho systému, ale
vydefinovanie relevantných návrhov pre zlepšenia z pohľadu podnikateľského prostredia. Z
pohľadu podnikateľov je najzásadnejším problémom vo vzťahu k súdnictvu na Slovensku
nasledovné:
Hlavnou úlohou súdov by pritom najmä v obchodných veciach mala byť rýchla a
účinná pomoc pri presadzovaní žalobných práv (nárokov) podnikateľov proti
odporujúcej vôli povinného subjektu.
Uvedená rýchlosť a účinnosť (efektivita) pritom zohráva vo zvýšenej miere významnú
úlohu pri vybavovaní obchodnoprávnej agendy...nakoľko liknavosť súdov vedie často k
druhotnej platobnej neschopnosti MSP, a niekedy môže mať až likvidačné účinky.
Preto považujeme vhodne zorganizovaný súdny systém a primerane nastavené
procesné pravidlá za základné podmienky na to, aby súdy netvorili bariéru
zvyšovania súčasnej nízkej úrovne vymožiteľnosti práv MSP na Slovensku, ale
naopak aby tieto bariéry pomáhali účinne odstraňovať...Ako to vyplýva z vyššie
uvedených štatisticky zistených údajov, jedným z hlavných cieľov zvýšenia
vymožiteľnosti práva v podnikateľských vzťahoch by malo byť zrýchlenie
občianskeho súdneho konania. (Advokátska kancelária HAVLÁT & PARTNERS 2011)
Pozitívne zmeny v súdnom systéme
I napriek celkovému stavu boli v posledných rokoch prijaté zmeny ktoré možno hodnotiť
pozitívne:


Od januára 2012 existuje povinnosť zverejňovať na Internete všetky súdne
rozhodnutia v občianskoprávnych, obchodno-právnych a trestnoprávnych veciach.



od mája 2011 sa sprehľadnil postup pri prijímaní nových sudcov a jedným z
posudzovacích kritérií sú aj výsledky práce.



Novelou občianskeho súdneho poriadku z januára 2012 boli taktiež ako nástroj pre
zrýchlenie súdnych konaní zakotvené viaceré procesné lehoty, v ktorých sú súdy
povinné vykonať jednotlivé procesné úkony vrátane napr.:
o Uznesenie, ktorým sa vyzýva na opravu podania musí byť odoslané do 60 dní
od doručenia návrhu

o Návrh na začatie konania je súd povinný odoslať do 60 dní od doručenia
návrhu podania
o Ak je potrebný súhlas účastníkov súd ich vyzve na vyjadrenie do 15 dní od
doručenia návrhu
o O zmene návrhu musí súd rozhodnúť na pojednávaní, na ktorom bola zmena
navrhnutá alebo najneskôr do 15 dní od odročenia pojednávania65


Novelou z januára 2012 sa taktiež sprísňujú pravidlá odročovania pojednávaní, ktoré
sú často využívané ako nástroj obštrukcie naťahovaním súdnych konaní alebo
vyhýbaniu sa pojednávaniam. Novela určuje prísnejšie pravidlá pri návrhu na
odročenie pojednávania (účastník ho musí doručiť bez zbytočného odkladu) a
náležitosti takéhoto návrhu. Novela taktiež do oblasti odročovania zavádza sankčný
mechanizmus nasledovným spôsobom – “Ak teda súd rozhodne o odročení
nariadeného pojednávania, na základe žiadosti účastníka z dôležitého dôvodu na jeho
strane, pričom je irelevantné, či dôvod odročenia účastník zavinil, alebo bol výsledkom
náhody, ktorá sa mu prihodila, bude mať účastník vystupujúci v konaní ako
protistrana, ktorý sa dostavil na pojednávanie, právo od neho požadovať sumu 15
eur. To však nebude platiť, ak bude informovať včas súd a návrh na odročenie bude
obsahovať požadované náležitosti a zároveň žiadosť o odročenie bude doručená súdu
najneskôr tri dni pred termínom pojednávania.” (Najpravo.sk 2011)

Nižšie uvádzame odporúčania z oblasti procesného práva, ktoré považujeme za
najprínosnejšie z pohľadu požiadaviek podnikateľov na súdny systém. Odporúčania boli
spracované na základe analýzy Vymožiteľnosť práva v podnikateľských vzťahoch (NADSME,
2011). V tomto materiáli sa zároveň nachádzajú dodatočné odporúčania v oblastiach
rozhodcovského konania a civilnej mediácie a taktiež odporúčania smerujúce k zmenám v
obchodnom zákonníku a ďalších predpisov hmotného práva týkajúcich sa lepšej
vymožiteľnosti práva z pohľadu podnikateľských subjektov.
Z dôvodu obídenia zbytočnej duplicity neuvádzame všetky opatrenia ale odporúčame ich
implementáciu s odkazom na spomínanú štúdiu, ktorá je súčasťou príloh tohto dokumentu.
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Výpočet všetkých úprav a rozbor zmien v novelizácií Občianskeho súdneho zákonníka je dostupný na
http://www.najpravo.sk/clanky/velka-novela-obcianskeho-sudneho-poriadku-je-schvalena.html

Odporúčanie
Obmedzenie dôvodov súdu odročiť pojednávanie,
resp. odročiť ho len na nasledujúci pracovný deň
ako účinný prostriedok proti obštrukciám účastníka
konania výlučne na najbližší pracovný deň a to aj
opakovane až do rozhodnutia vo veci samej.

Ďalšími opatreniami zamedzovať možným
obštrukciám (predlžovanie konaní a vyhýbanie sa
pojednávaniam)

Stanoviť 6 mesačnú lehotu pre rozhodnutie súdu v
obchodných veciach

Poznámka
„Zaviesť povinnosť prejednať a rozhodnúť vec
na prvom pojednávaní, pričom dôvodom
odročenia by vzhľadom na navrhovanú zákonnú
koncentračnú zásadu v rámci prípravného
konania mala byť nemožnosť prejednať vec v
rámci jedného pracovného dňa z tzv.
objektívnych prekážok, najmä ak z časového
hľadiska nebude možné počas jedného
pojednávacieho dňa vykonať všetky navrhnuté
dôkazy, apod.
S ohľadom na navrhovanú koncentračnú
zásadu navrhujeme stanoviť možnosť
odročenia pojednávania len na nasledujúci
pracovný deň a to aj opakovane až do
rozhodnutia vo veci samej.“ (Advokátska
kancelária HAVLÁT & PARTNERS 2011)
„V prípade, že sa účastník konania nemôže
dostaviť na súdne pojednávanie, navrhujeme
stanovenie povinnosti lekára zaslať uvedené
potvrdenie ihneď po poskytnutí lekárskej
starostlivosti účastníkovi konania emailovou
poštou na príslušný súd. Súčasne by mal lekár
uviesť svoj kontakt pre prípad, že by súd chcel
uvedené potvrdenie ďalej preskúmavať.“
(Advokátska kancelária HAVLÁT & PARTNERS
2011)
„Podľa § 176 ods. 3 OSP platí, že vo veciach
starostlivosti súdu o maloletých rozhodne súd
bez zbytočného odkladu, najneskôr do šiestich
mesiacov odo dňa začatia konania.
Ako to vyplýva z predchádzajúcich štatistík,
priemerná dĺžka konania je 90 (prípravné
konanie) plus 365 dní (samotné konanie
vrátane odvolacieho konania), t.j. spolu 455
dní. V zložitejších prípadoch, akými prejedávané
obchodné vzťahy často krát sú, je dĺžka konania
omnoho dlhšia, a dosahuje dĺžku aj niekoľkých
rokov. Na ilustráciu uvádzame, že z aktuálnych
štatistík Ministerstva spravodlivosti SR
vyplynulo, že štát musel v roku 2010 zaplatiť
1.112.000,-Eur na základe nálezov Ústavného
súdu SR (v čom je zahrnuté najmä odškodnenie
za prieťahy v súdnom konaní)

Stanovenie povinnosti vrátenia (časti) súdneho
poplatku pri prekročení stanovej lehoty na
rozhodnutie

Navrhujeme "motivovať" súdy urýchliť
rozhodnutie vo veci napríklad aj zmenou
zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov, ktorou by sa prijali
nasledovné opatrenia:
V prípade, ak od zaplatenia súdneho poplatku
za návrh na začatie konania do 1. termínu
pojednávania uplynú napríklad viac ako 3
mesiace, účastníkom konania sa vráti 50 % zo
všetkých zaplatených poplatkov.
A taktiež v prípade, ak od zaplatenia súdneho
poplatku za návrh na začatie konania do
rozhodnutia súdu vo veci uplynie napríklad viac
ako 9 mesiacov, účastníkom konania sa vráti
zvyšných 50 % zo všetkých zaplatených
poplatkov.

Uprednostnenie doručovania listín účastníkom
súdnymi doručovateľmi v spojení so skrátením
odberných lehôt

Cieľom tohto návrhu je poskytnúť súdnym
poplatkom zaťaženému účastníkovi konania
čiastočnú, avšak vopred jasne stanovenú úľavu
v prípade, ak štát nezabezpečil rýchle a
efektívne rozhodovanie vo veci. Podotýkame, že
ide len o čiastočnú paušalizovanú úľavu, resp.
zníženie nákladov pre účastníkov, ktorá však
umožní čiastočne reparovať ujmu spôsobenú
spoplatnenému účastníkovi prieťahmi v
konaní.“ (Advokátska kancelária HAVLÁT &
PARTNERS 2011)
„Súdny doručovateľ je na rozdiel od poštového
doručovateľa povinný zásielku aj reálne
doručovať a najmä snažiť sa zásielku
účastníkovi konania doručiť „za každú cenu“.
Preto navrhujeme v OSP precizovať a
uprednostniť doručovanie písomností súdnym
doručovateľom namiesto poštového
doručovateľa najmä v obchodných veciach,
a/alebo v prípadoch, kedy je z predchádzajúcich
úkonov súdu, alebo účastníkov zrejmá snaha
vyhnúť sa rýchlemu doručovaniu písomností
súdom. Základom pre túto právnu úpravu je
ustanovenie § 45 ods. 1 OSP, ktoré súdu
umožňuje už teraz, aby doručoval písomnosť
sám.
V tejto súvislosti navrhujeme v obchodných
veciach, alebo veciach, kde má jedna strana
záujem predlžovať procesnými obštrukciami
trvanie konania, doplniť povinnosť použiť

súdneho doručovateľa pred inými druhmi
doručovania uvedenými v § 45 ods. 1 OSP. Pre
uvedenú činnosť je samozrejme potrebné
vytvoriť materiálne a personálne podmienky.“
(Advokátska kancelária HAVLÁT & PARTNERS
2011)
Zavedenie inštitútu asistenta sudcu na okresných a
krajských súdoch

Detailný elektronický rozpis súdnych pojednávaní

„Navrhujeme zmenu zákona č. 757/2004 Z.z. o
súdoch v znení neskorších predpisov tak, že
povinne zavedie inštitút asistenta sudcu
obdobne ako to dnes zákon umožňuje sudcom
Najvyššieho súdu SR, na nižších súdoch
(okresných a krajských). Úlohou asistenta sudcu
bude najmä príprava podkladov, prameňov
práva, judikatúry súdov, právnej literatúry a
pod. potrebných pre rozhodnutie sudcu.
Asistenta sudcu bude menovať a odvolávať
predseda súdu na návrh sudcu, o ktorého
asistenta ide. Asistent sudcu musí mať
vysokoškolské právnické vzdelanie druhého
stupňa na vysokej škole v SR a musí byť
bezúhonný.“ (Advokátska kancelária HAVLÁT &
PARTNERS 2011)
„V rámci projektu elektronizácie súdnictva
navrhujeme vytvoriť on-line prepojený rozpis
pojednávaní všetkých súdov v sústave súdov SR,
ktorý by popri základných údajoch o
účastníkoch konania, spisovej značke, mene a
priezvisku zákonného sudcu, predmete konania,
dátume, čase a miestnosti pojednávania,
povinne obsahoval aj meno alebo názov
právneho zástupcu každého z účastníkov
konania. Zabezpečením prístupu sudcu k
takejto databáze, by mal sudca pri výbere
dátumu pojednávania z on-line rozpisu
pojednávaní preukázateľne zistené či u
účastníkov konania a/alebo ich právnych
zástupcov nemôže dôjsť ku kolízií termínov, a
teda v konečnom zmysle k mareniu účelu
súdneho konania.“ (Advokátska kancelária
HAVLÁT & PARTNERS 2011)

10. Podnecovanie záujmu študentov o podnikanie v školskom systéme Slovenska
Priorita
5

Odporúčanie
Odporúčame aby v rámci povinného stredoškolského vzdelania bol realizovaný taký
program, ktorý by študentom umožnil simulovane viesť minispoločnosť alebo podieľať sa
na vytvorení a realizovaní podnikateľského projektu alebo zámeru s potenciálom
vytvorenia reálneho produktu či služby. Takýto program by mal byť individualizovaný
vzhľadom na typ školy a v ideálnom prípade by mal byť realizovaný v spolupráci
s podnikateľskou sférou pre zabezpečenie „reálneho pohľadu“ a maximalizácie prínosu
podobných projektov pre študentov.
Toto odporúčanie zahŕňa nasledujúce komponenty:
Odporúčanie
Podnecovať inovačné a podnikateľské zmýšľanie medzi
mladými ľuďmi zaradením podnikania ako kľúčovej
kompetencie do učebných osnov, zvlášť pre druhý stupeň
všeobecného vzdelávania a zabezpečiť, aby sa tento
predmet správne začlenil do učebných materiálov
Zaviesť do vzdelávania omnoho vyšší dôraz na rozvoj
mäkkých zručností potrebných pre vykonávanie práce v
reálnom zamestnaní s ohľadom na typ školy

Zdroj
Tabuľka opatrení na podporu Zákona o
malých podnikoch (SBA) Slovensko,
NADSME

Zabezpečiť, že bude význam podnikania správne
začlenený do vzdelávacieho programu pre učiteľov

Tabuľka opatrení na podporu Zákona o
malých podnikoch (SBA) Slovensko,
NADSME
Tabuľka opatrení na podporu Zákona o
malých podnikoch (SBA) Slovensko,
NADSME

Zlepšiť spoluprácu s podnikateľskou obcou v snahe
vyvinúť systematické stratégie podnikateľského
vzdelávania na všetkých úrovniach. Umožniť lokálnym
zamestnávateľom intenzívnejšiu spoluprácu na vytváraní
kurikula a tak reálne ovplyvniť obsah vzdelávania podľa
reálnych potrieb trhu.

Medzi takéto zručnosti patrí napríklad
schopnosť komunikovať (napr. s klientom
pri predaji tovaru), schopnosť aspoň
povrchne chápať fungovanie podniku v
celej jeho šírke, základné sociálne návyky
súvisiace s pracovným prostredím, práca
v tíme, rozvoj schopnosti učiť sa a
prispôsobovať sa zmenám a inováciám,
motivácia vyniknúť, a podobne.
(Singapur 2.0)

Zdôvodnenie
Podľa Európskej komisie je “investícia do vzdelávania v oblasti podnikania jednou z investícií
s najvyššou návratnosťou, ktorú môže Európa realizovať” (EC 2013). Podľa realizovaných
prieskumov vykonaných na európskej úrovni až 15-20% študentov, ktorí prídu vo svojom

sekundárnom vzdelaní do styku s podnikaním neskôr zakladajú reálne spoločnosti, čo je 3-5
násobne viac ako u študentov, ktorí sa s podnikaním v rámci svojho vzdelania nestretli.
Z prieskumov malých a stredných podnikateľov jasne vyplýva, že podnecovanie k podnikaniu
v rámci vzdelávacieho systému je na Slovensku podpriemerné, čo ďalej ovplyvňuje
i motiváciu, schopnosti a odhodlanie ľudí podnikať.
Vytvorenie možnosti pre mladých ľudí zrealizovať v rámci povinného vzdelania za aspoň
jeden mini-podnikateľský zámer alebo projekt je jedným z cieľov akčného plánu Podnikanie
2020 Európskej komisie.
Z hľadiska potrebných finančných prostriedkov vnímame podporu podnikateľského ducha
a potrebných mäkkých zručností ako nenáročné, ak zvážime veľký potenciálny dopad na
zvýšenie podnikateľskej aktivity na Slovensku v dlhodobom horizonte.

11. Zvýšenie dôležitosti angličtiny ako obchodného jazyka a prezentácie Slovenska
ako obchodnej destinácie
Priorita
1
Odporúčanie
Odporúčame významne posilniť výučbu anglického jazyka, ako aj významne posilniť
postavenie angličtiny v obslužnosti verejnou správou a vo verejnom styku.
Odporúčanie
Zvyšovať úroveň znalosti angličtiny populácie a
obslužnosť verejnou správou v angličtine

Poznámka
1. Urobiť opatrenia vo vzdelávacom systéme
tak, aby každý absolvent povinnej školskej
dochádzky ovládal angličtinu na výbornej úrovni
a absolvent s maturitou na vynikajúcej úrovni.
2. V prvej fáze vytvoriť a elektronicky
sprístupniť všetky kľúčové legislatívne normy a
predpisy pre podnikateľov v anglickom jazyku a
postupne sprístupniť kompletnú legislatívu v
anglickom jazyku.
3. Vyselektovať všetky verejné služby pre
podnikateľov, ktorých poskytovanie (vrátane
osobného styku a všetkých potrebných
podkladov, formulárov a materiálov) bude

dostupné plne i v anglickom jazyku.
4. Verejné nápisy na vybraných verejných
(pošty, železničné a autobusové stanice, letiská
a pod.) a kontaktných miestach verejnej správy
(ministerstvá, súdy, katastre, mestské úrady
atď.) by sa mali povinne uvádzať i v anglickom
jazyku.

Vytvoriť stratégiu na web prezentácie Slovenska
pre potencionálnych zahraničných investorov na
svetovej úrovni, ako z hľadiska obsahu a vizuálnej
prezentácie.

5.Umožniť komunikáciu s verejnou správou
v anglickom jazyku (formuláre, žiadosti a pod.
v anglickom jazyku).
Vytvoriť web stránku za účelom prezentácie
Slovenska zahraničným podnikateľom
a investorom (viď napríklad prezentáciu
Singapuru na http://www.edb.gov.sg/ alebo
Nového Zélandu http://www.nzte.govt.nz/ )

Zdôvodnenie
Z pohľadu konkurencieschopnosti krajiny je potrebné vytvárať priateľské prostredie pre
zahraničných investorov. To je samozrejme súčtom všetkých jednotlivých oblastí ktoré
formujú podnikateľské prostredie a ktoré sa spomínajú v ostatných kategóriách doporučení
(trh práce, daňovo-odvodové zaťaženie, administratívne zaťaženia atď.).
Špecifickú dôležitosť pre zahraničného investora pri vkladaní svojho kapitálu do
podnikateľských aktivít v danej krajine je jednoduchosť komunikácie. Tá umožňuje
jednoduchý prístup k dôležitým informáciám, odstraňuje obavy zo vzniku potenciálnych
problémov z dôvodu nepochopenia veci a napomáha jednoduchšiemu riešeniu už
vzniknutých problémov.
Existujú opatrenia ktoré podľa nášho názoru možno implementovať relatívne jednoducho a
môžu významne pomôcť k zvýšeniu atraktivity Slovenska špecificky pre zahraničných
investorov.
Podľa definície OECD je priama zahraničná investícia (foreign direct investment) investíciou,
ktorá je definovaná ako “existencia dlhodobého vzťahu medzi priamym investorom a
spoločnosťou do ktorej je táto investícia vložená a s významným stupňom vplyvu investora na
manažment spoločnosti. Priame alebo nepriame vlastníctvo minimálne 10% spoločnosti

pôsobiacej v ekonomike inej ako je pôsobisko investora je štatistickou evidenciou takéhoto
vzťahu“.66
Ako vidno z grafu nižšie, tempo priamych zahraničných investícií na Slovensko sa po roku
2008 významne spomalilo, no celkovo je porovnateľný s vývojom v rámci skupiny V4.
Medzi rokmi 2000 až 2008 však patrilo Slovensko k najlepšie hodnoteným krajinám V4
a nachádzalo sa nad priemerom EÚ. Od roku 2008 sa Slovensko umiestňovalo podpriemerne,
ako z pohľadu V4 tak aj EÚ.
V roku 2012 sa Slovensko z pohľadu objemu investícií v pomere k HDP nachádzalo mierne
nad priemerom EÚ, ale významne pod hodnotami ktoré dosiahla Česká republika
a Maďarsko.

66

http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/FDIinFiguresJuly2013.pdf

Graf 25: Prílev priamych zahraničných investícií - V4 a priemer EÚ (% HDP, 1990-2012)
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Takmer všetky krajiny ktoré obsadzujú prvé priečky v globálnych prieskumoch
konkurencieschopnosti sú krajiny v ktorých je angličtina hlavným jazykom (Nový Zéland,
USA) alebo ďalším jazykom (Singapur, Hong Kong) alebo znalosť tohto jazyka populáciou je
na extrémne vysokej úrovni (Fínsko, Švédsko, Holandsko, Nemecko, atď.)
Angličtina je v súčasnosti jazykom globálneho obchodu a podnikania – primárnym alebo
sekundárnym oficiálnym jazykom je v 88 krajinách sveta vrátane najľudnatejších krajín sveta
ako je India, Pakistan, Nigéria či Filipíny.
Znalosť angličtiny populáciou, dostupnosť relevantných podkladov (legislatívy) a obslužnosť
súkromného sektora verejnou správou v angličtine významne zvyšuje atraktivitu krajiny a
búra prekážky pre podnikanie nielen pre veľkých ale aj menších investorov a podnikateľov.
Z tohto pohľadu vnímame ako kontraproduktívnu aktivitu vedenia Ministerstva školstva v
čase prípravy tohto materiálu (September 2013), ktoré zvažuje zrušenie angličtiny ako
povinného jazyka od tretieho ročníka prvého stupňa základných škôl.
Minister školstva Dušan Čaplovič argumentoval jednak nedostatkom kvalifikovaných učiteľov
– “Zisťujeme, že vyučovanie angličtiny, najmä na prvom stupni, nám nezabezpečujú
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Zdroj: OECD, http://www.oecd.org/daf/inv/mne/statistics.htm

kvalifikovaní učitelia. Angličtinu učia maturanti. Učiteľ však musí byť pripravený z hľadiska
metodiky a didaktiky, aby tá výučba bola dobrá, na začiatku sa formuje úspešnosť” (SME
2013) a taktiež vysokou záťažou žiakov v podobe výučby dvoch cudzích jazykov.
Namiesto významného posilnenia vzdelávania angličtiny tak reálne hrozí zníženie počtu
vyučovacích hodín tohto jazyka. To nevyhnutne povedie k poklesu úrovne znalosti angličtiny,
pričom východisková pozícia v tejto oblasti nie je na ideálnej úrovni.

Záver
Vývoj v najvyspelejších krajinách sveta smeruje od celoživotných pracovných úväzkov k
flexibilnejšej práci, ktorú vo veľkej miere vykonávajú najmä mikro a malí podnikatelia či
živnostníci.
Podnikateľské prostredie a konkurencieschopnosť krajín bude preto zohrávať čoraz
dôležitejšiu úlohu už z pohľadu celkovej ekonomickej úrovne krajín – „podnikanie samotné je
hnacím motorom zmien, meradlom rozvoja ekonomiky, nástrojom prispôsobenia sa a
schopnosti udržať krok s hlavnými svetovými trendmi”. (Butoracová Šindleryová a Moroská
2007)
Cieľom tejto práce bolo poukázať na aktuálnu situáciu v podnikateľskom prostredí na Slovensku,
ktorá sa v posledných rokoch nevyvíja v prospech podpory podnikateľských aktivít.
Naším cieľom bolo taktiež odporučiť konkrétne opatrenia, ktorých implementácia by z nášho
pohľadu významne zjednodušila a viac sprístupnila podnikanie na Slovensku.

Naše odporúčania sú zoradené podľa priorít nasledovne:


Znižovanie administratívneho zaťaženia



Zlepšenie v oblasti vymožiteľnosti práva



Zvýšenie dôležitosti angličtiny ako obchodného jazyka a prezentácie Slovenska ako
obchodnej destinácie



Zníženie daňového zaťaženia a zjednodušenie platenia daní



Jednoduchšie zamestnávanie a cena práce



Zjednodušenie zakladania spoločností a začatia podnikania všeobecne



Zintenzívnenie podpory začínajúcich podnikateľov a spoločností



Zrozumiteľnosť legislatívnych noriem



Podnecovanie záujmu študentov o podnikanie v školskom systéme Slovenska



Posilnenie vplyvu podnikateľov na legislatívne prostredie



Stabilita a predvídateľnosť legislatívneho rámca podnikania

Veríme, že ich implementáciou je možné zatraktívniť podnikateľské prostredie a tým prispieť
ako k motivácii podnikať, tak i k zvýšeniu životnej úrovne na Slovensku.

Pripomienkové konanie
Pripomi
enkujúci Organizácia
Asociácia
zamestnávateľských
zväzov a združení SR

-

Asociácia
zamestnávateľských
zväzov a združení SR

-

Asociácia
zamestnávateľských
zväzov a združení SR

Znenie pripomienky
K materiálu ako takému nemám
pripomienky.
Pre chemický ale aj iný priemysel (výroba
ocele) sú výrazné náklady spojené s
registráciou chemických látok podľa
Nariadenia EP a Rady 1907/2006 –REACH.
Tieto náklady by sa mohli tiež sledovať , nie
však ročne ale od platnosti nariadenia.
K predloženému materiálu mám zásadnú
pripomienku, ktorá sa dotýka finančných,
administratívnych a regulačných vplyvov.
jedná sa o získavanie relevantných údajov
od ktorých sa odvíja ďalšie riešenie. V
materiály sa síce píše, že údaje, ktoré je
potrebné od podnikateľov získať sú veľmi
citlivé. zo skúsenosti vieme, že sa
získavanie údajov stretáva s nedôverou
respondentov a často i odmietnutím. Z
toho dôvodu si myslíme, že pred samotným
zaslaním napr. dotazníka, alebo prieskumu
je potrebná účinná a vhodná informácia,/ i
osobná / že sa takáto anketa pripravuje. Je
to predovšetkým dôležité u zahraničných
firiem v SR, kde zamestnanci majú striktný
zákaz poskytovanie akýchkoľvek údajov.
dokument sa na niektorých miestach
metodiky odvoláva na nariadenie vlády č.
329/2008, len upozorňujem, že toto
nariadenie nepojednáva o "hodnotení
očakávaných dopadov", ale o "posudzovaní
vybraných vplyvov"
- v dokumente sa na miestach, ktoré
opisujú vzorky respondujúcich podnikov,
spomína ako zdroj Register organizáciíí ŠÚ
SR, to je myslím v poriadku, ale navrhol by
som zvážiť aj iný, resp. doplňujúci zdroj, a
to síce Hospodársky register subjektov SR,
ktorý spravuje Slovenská informačná a
marketingová spoločnosť, s. r. o. Ten tiež
obsahuje rôzne kritériá na filtrovanie
subjektov, mimo iné aj presné počty
zamestnancov (avšak treba zvážiť licenčné
podmienky využívania registra)
- odporúčam zvážiť doplnenie vplyvov
nielen domácich ale aj zahraničných
legislatívnych návrhov, resp. zahrnúť
pripravovaný "Small business act" a "SME

Stav/zapracovanie
pripomienky
Vzané na vedomie

Vzané na vedomie
pre fázu realizácie
dotazníkového
prieskumu

Zapracované
(doplnený prehľad
legislatívnych
iniciatív na úrovni
Európskej Únie
vrátane Small
Business Act a SME
Test.
Informácie
o dodatočných
zdrojoch informácií
ako Hospodársky
register subjektov
SR vzané na
vedomie pre ďalšie
analytické výstupy.

test"
(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/s
me/small-business-act/sme-test/), do
ktorých sa Slovensko zapája
-

Asociácia
zamestnávateľských
zväzov a združení SR

K spracovanému materiálu nemám
Vzané na vedomie
zásadné pripomienky a práve naopak som
presvedčený, že je to komplexný pohľad na
uvedenú problematiku a ja ho osobne
podporujem. Doterajšie pripomienkové
konania boli bez potrebných analýz a
zistené následky nikto nepredpokladal, ale
ani neskúmal. Verím, že tento materiál
nájde uplatnenie v legislatívnom procese.
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medzinár
odná

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industr
ial-competitiveness/index_en.htm

medzinár
odná

http://europa.eu/legislation_summaries/enter
prise/industry/et0005_sk.htm

Top 10 most burdensome medzinár
legislative acts for SMEs
odná
Prieskum
podnikateľského
prostredia z pohľadu
malých a stredných firiem národná

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/p
ublic-consultation-new/

Analýzy podnikateľského
prostredia

národná

http://www.nadsme.sk/analyzy-a-prieskumypodnikatelskeho-prostredia

Publikácie relevantné k
podnikateľskému
prostrediu

národná

Americká obchodná
komora na Slovensku
Národná agentúra
pre rozvoj malého a
stredného podnikania
Inštitút pre
ekonomické a
sociálne reformy
(INEKO)
Svetová banka

OECD

Eurostat
Štatistický úrad
Slovenskej republiky

European Union
Competetivness Report
Member States
competitiveness
performance and policies:
Industrial performance
scoreboard

Integrovaná priemyselná
politika vo veku
globalizácie

Doing Business 2013
Štatistické údaje a analýzy
(Entrepreneurship at a
Glance)
Štatistické údaje
relevantné k
podnikateľskému
prostrediu
Štatistické údaje
relevantné k
podnikateľskému

Úroveň
národná
globálna

URL
http://alianciapas.sk/tag/podnikatelskeprostredie/
http://www.weforum.org/issues/globalcompetitiveness

http://www.amcham.sk

globálna

http://www.ineko.sk/clanky/publikacie
http://www.doingbusiness.org/reports/globalreports/doing-business-2013

globálna

http://www.oecd.org/industry/

medzinár
odná

http://epp.eurostat.ec.europa.eu

národná

http://www.statistics.sk/

Združenie mladých
podnikateľov
Slovenska

Sloboda a solidarita

prostrediu
Prieskum potrieb mladých
podnikateľov a prekážok v
ich podnikaní
národná
Projekt Singapur 2 - 165
návrhov na zlepšenie
podnikateľského
prostredia v SR
národná

http://zmps.sk/
http://sulik.sk/wpcontent/uploads/2013/02/165-navrhov-nazlepsenie-kvality-podnikatelskeho-prostredia-vslovenskej-republike.pdf

Prílohy
Príloha 1: Singapur 2.0: 165 návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia v Slovenskej
republike
Príloha 2: Štúdia vymožiteľnosti práva v podnikateľských vzťahoch (HAVLÁT & Partners pre
NADSME, 2011)
Príloha 3: Opatrenia v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu (Ministerstvo
Hospodárstva, 2013)

