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Časť I: Úvod
Dopady nízkej vymožiteľnosti práva a patria aj v súčasnosti, 25 rokov od prechodu zo
socialistického vlastníctva na kapitalistické, medzi kľúčové prekážky rozvoja podnikateľskej
sféry na Slovensku a zabraňujú dospieť k vyššej kvalite podnikateľského prostredia, najmä čo
sa týka v porovnaní s najvyspelejšími krajinami sveta.
Vláda Slovenskej republiky by mala zlepšiť podmienky na rýchle a
spravodlivé riešenie sporov, ktoré zabezpečí vymožiteľnosť zmlúv a ochranu vlastníckych
práv a iných majetkových práv. Vymožiteľnosť práva musí byť urýchlená nielen vo fáze do
vydania právoplatného rozhodnutia, ale až do úspešného výkonu rozhodnutia1.
V súvislosti s kvalitou podnikateľského prostredia poukazujeme tiež na administratívnu záťaž
podnikateľov. Všeobecne možno konštatovať, že dodržiavanie zákonov a nariadení znášajú
práve podnikateľské subjekty. Ide o náklady súvisiace s dodržiavaním predpisov (napríklad
náklady na účtovníctvo, či daňové poradenstvo) a náklady súvisiace so samotným
preukazovaním, že firma predpisy aj dodržiava (od roku 2014 napríklad predkladanie tzv.
kontrolného výkazu k DPH).
Predkladaná analýza sa preto zaoberá inštitútmi vymožiteľnosti práva podnikateľských
subjektov medzi sebou, resp. ich vymožiteľnosťou práva voči subjektom vykonávajúcich
verejnú a štátnu moc (napríklad štát ako objednávateľ, jeho dodávateľ z podnikateľského
sektora a subdodávateľ tohto dodávateľa, ktorý poskytuje špecifické služby).
Zavedieme pojem (verejné2) subjektívne práva podnikateľského subjektu.
Podnikateľským subjektom myslíme fyzickú osobu alebo právnickú osobu oprávnenú na
podnikanie na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného oprávnenia na
podnikanie, ktorá vyvíja podnikateľské aktivity (predaj tovarov alebo ponuka služieb, či
sprostredkovania za úhradu) za účelom dosiahnutia zisku. V tomto dokumente budeme
dosiahnutie zisku považovať za primárny cieľ podnikateľského subjektu (na základe tohto
reálneho ukazovateľa totiž funguje porovnávanie jednotlivých hospodárskych subjektov),
nebudeme sa zameriavať na abstraktné ciele podnikania, ako je napr. spoločenská
zodpovednosť a podobne. Rozoberáme jednotlivé administratívnoprávne, súdne a mimosúdne
nástroje vymožiteľnosti práva na národnej aj medzinárodnej úrovni. Vychádzame
z aktuálneho fungovania, procesných pravidiel a podmienok aplikácie týchto nástrojov.
Priebežne v texte budeme uvádzať naše návrhy na zlepšenie aktuálneho stavu. Následne
návrhy zhrnieme v kapitole „Návrh opatrení potrebných pre razantné a rýchle zvýšenie
efektívnosti vymožiteľnosti práva na úroveň popredných krajín EÚ“.

1

http://podnikanie.etrend.sk/podnikanie-firemne-financie/rozvoju-podnikania-v-sr-brani-hlavne-vymozitelnostprava.html
2
V prípade ak pôjde o uplatňovanie si práva podnikateľa voči štátnym orgánom, či verejnej správe

Každý podnikateľ, ktorý sa rozhodne3 začať podnikať na Slovensku ako fyzická či právnická
osoba, a teda patriaci pod slovenskú jurisdikciu, vstupuje na jednej strane do podnikateľských
vzťahov s inými subjektmi, ale aj do vzťahov so svojimi zákazníkmi, či vzťahov s verejnou,
resp. štátnou mocou. Okrem svojho podnikateľského „know-how“ je teda už vopred
vybavený subjektívnymi právami, ale aj povinnosťami voči štátu. O svojich subjektívnych
právach vopred vie, vie aj o vzťahoch so štátnymi inštitúciami a o tom, aké podmienky voči
nim musí plniť. Je v záujme veci, aby tieto vzťahy boli vopred explicitne dané a nebolo nutné
sa spoliehať na implicitne vybudované „nepísané pravidlá“, o ktorých sa dozvie, až keď
Medzi kľúčové úlohy Vlády SR definované v jej programovom vyhlásení z roku 2012 patrí aj
zvýšenie vymožiteľnosti práva a systematická likvidácia korupcie na všetkých stupňoch
spoločnosti4.
V čase tvorenia tejto analýzy (jar 2014) prebiehali voľby prezidenta Slovenskej republiky.
V rámci predvolebnej kampane realizovala Podnikateľská aliancia Slovenska prieskum medzi
jej členskými spoločnosťami a kandidátmi na prezidenta, ktorí v predvolebných prieskumoch
dosahovali dlhodobo najvyššie preferencie. PAS pripravila tzv. prezidentský Wish List,
v ktorom zadefinovala 9 opatrení, ktorými môže budúci prezident SR prispieť v medziach
svojich kompetencií k zlepšovaniu podnikateľského prostredia a tým podporiť hospodársky
rast, tvorbu pracovných miest a zvyšovanie životnej úrovne na Slovensku. Následne
požiadala prezidentských kandidátov, aby tieto opatrenia ohodnotili podľa stupňa dôležitosti.
Najdôležitejšia priorita na spomínanom Wish Liste, ktorý zostavili podnikatelia - členovia
PAS, znela nasledovne: „Presadzovať takých sudcov Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu
SR, ktorí majú vysoký morálny profil a predpoklady zvýšiť vymožiteľnosť práva, zlepšiť
funkčnosť súdnictva, dôsledne uplatňovať princíp rovnosti pred zákonom a zvýšiť dôveru
verejnosti v súdny systém; verejne namietať voči nominácii sudcov, ktorých kredit by
súdnictvu uškodil.“5 Podnikatelia tiež očakávajú od nového prezidenta Slovenskej republiky,
aby požadoval od politikov prípravu zákonov s pozitívnym vplyvom na podnikateľské
prostredie.
Našim cieľom tiež je, aby podnikatelia v tomto dokumente našli návod, ako pri začatí
podnikania, ale aj v jeho priebehu postupovať čo najefektívnejšie tak, aby svoje subjektívne
práva nemuseli vymáhať až na súde, alebo až prostredníctvom exekútora.
Štúdia nechce primárne analyzovať vplyv korupcie a klientelizmu na podnikateľské
prostredie, avšak tento faktor, ktorý nepriamo zabraňuje domôcť sa podnikateľovi svojho
práva je určite jav, ktorý si zaslúži svoju pozornosť6.

3

Dôležitý je tu práve moment tohto rozhodnutia a jeho motivácie
http://www.vlada.gov.sk/programove-vyhlasenie-vlady-sr-na-roky-2012-2016/
5
http://alianciapas.sk/wp-content/uploads/2014/03/PWL2014.pdf
6
Prognostik, ekonóm a člen Ekonomického ústavu SAV Peter Staněk odhaduje, že daňové úniky stoja Slovensko
ročne zhruba 2,5 miliardy eur a korupcia nás stojí ročne približne 3 miliardy eur. Peter Staněk na základe údajov
z jari 2013 ďalej odhaduje, že korupcia spôsobuje celoeurópske škody na úrovni 320 až 350 miliárd eur ročne.
Upozorňuje tiež, že v septembri 2013 sa naraz prestalo hovoriť o potrebe riešenia korupcie, pretože sa vraj
objavilo hospodárske oživenie. Z uvedeného vzniká pochybnosť, či je naozaj v európskom hospodárskom
4

Ak chceme hovoriť o korupcii ako faktore deformujúcom zdravé podnikateľské prostredie
(ale aj prienik súkromného a verejného prostredia) musíme aspoň v hrubých rysoch poznať jej
mechanizmy7 a dosah pôsobnosti.
Poctiví podnikatelia, ktorí vstúpili do korupciou deformovaného prostredia (napríklad pri
obchodovaní so štátom, resp. účasti na štátnom tendri) sa totiž niekedy len čudujú „čo sa to
okolo nich deje“, keď zrazu neplatia základné mechanizmy a začnú pôsobiť neviditeľné
konštanty a do viditeľnej ruky trhu (tak by to malo byť pri obchodovaní so štátom) vstupuje
neviditeľná ruka (alebo skôr chápadlo) korupcie. Potom si možno len domýšľať a fabulovať,
či sa na takéto praktiky sťažovať v médiách, čo opäť neprispieva k dôvere v spoločnosti, resp.
v dôvere v právny štát.
Na negatívny vplyv korupcie, či lepšie povedané systémovej korupcie8 na zdravú
hospodársku súťaž, v ktorej sa prejaví kvalita podnikateľa, budeme v texte upozorňovať
najmä tam, kde pôjde o bližšie ilustrácie obchodného procesu medzi štátom a podnikateľom
a to najmä pri tendroch9 na zabezpečenie dodávateľa štátnych zákaziek, nakoľko v našom
podnikateľskom prostredí dochádza korupciou najčastejšie k porušovaniu zákona o verejnom
obstarávaní10.Tak kde to bude aktuálne, spomenieme aj návrhy na zlepšenie aplikačného
procesu uplatňovania tohto zákona11.
Ak chceme hovoriť o zlepšení podnikateľského prostredia, čo sa týka istoty a predvídateľnosti
faktorov na ktoré má vplyv štát, pričom nemyslíme obchádzanie klasického podnikateľského
rizika do ktorého ide vedome každý podnikateľ, musia tí ktorí sú zodpovední za riadenie
štátu, prihliadať na názor tých, ktorí tvoria hodnoty, pričom toto určite nie sú štátni úradníci
ale jednoznačne podnikatelia a ich zamestnanci.
Preto vždy zdôrazníme, ktoré iniciatívy na zlepšenie podnikateľského prostredia
a vymožiteľnosti práva pochádzajú od samotných podnikateľov, alebo od inštitúcií, ktoré ich
zastupujú (napr. Podnikateľská aliancia Slovenska, Slovenská asociácia malých podnikov a
iné).
Predkladaná analýza by mala byť aj metodickým východiskom pre osoby zastupujúce
subjekty štátnej moci (napr. súdy, či exekútori) pochopiť a redefinovať potrebu prepojenia
priestore snaha riešiť korupciu, alebo zmienka o nej sa objavuje len v prípade, ak je potrebné zdôvodniť
nelichotivý stav európskej ekonomiky.
7
Je to zložité, lebo na korupciu treba minimálne dvoch, ktorí sa tretej (nekorupčnej) strane svojim „efektívnym
mechanizmom“ samozrejme nepochvália. Kým nie je nikto odsúdený, problém neexistuje, existujú len ničím
nepodložené a emocionálne podfarbené domnienky tretích strán, či firiem neúspešných v štátnych tendroch.
8
Patrí sem napríklad aj tzv. kartel
9
Len samotné verejné obstarávania na Slovensku predstavujú výdaje okolo 3,5 miliardy eur a z toho podľa Petra
Staněka je minimálne jedna miliarda zbytočné zvýšenie nákladov. To je skoro celá suma, ktorú dáva štát na
zdravotníctvo. Takže korupcia rozožiera celú EÚ. Všetci o tom vedia a nikto s tým nič nerobí, pretože sú v tom
všetky politické elity bez rozdielu politickej príslušnosti.
10
Vo vzťahu k podnikateľovi napríklad v prípade, ak sú porušením zákona verejnom obstarávaní znemožnené
nárokovať svoje subjektívne práva (v tomto prípade verejné subjektívne práva), t.j. zúčastniť sa na dodávke
tovaru alebo služieb štátu, pričom na to spĺňa všetky kvalifikačné predpoklady zadané v súťažných podkladoch
konkrétneho tendra. Analógiou v personálnej oblasti nech je napríklad to, keď potenciálny zamestnanec
s vhodnou kvalifikáciou a schopnosťami na určité štátnozamestnanecké pracovné miesto je predbehnutý vo
výberovom konaní iným, ktorí má na podstatne menšie schopnosti a kvalifikáciu ale o to väčšie známosti
a príslušnom ministerstve, viď. „kauza Jahnátek“.
11
Znenie zákona je možné nájsť napríklad tu: http://www.vosk.sk/legislativa-zakon-o-verejnom-obstaravani

potrieb podnikateľských subjektov v oblasti jasnej a adresnej vymožiteľnosti práva. Cieľom
nebol len neatraktívny výpočet paragrafov a téz „na čo mám nárok“, ale aj širší pohľad na
možnosti a realitu podnikania na Slovensku v kontexte vymožiteľnosti práva. Na
vymožiteľnosť práva sme sa snažili pozerať optikou podnikateľov, ale aj štátnych či
súkromných inštitúcií, ktoré jednak sledujú či podnikatelia plnia štátom stanovené požiadavky
(napr. daňový úrad), ale sú zodpovedné aj za uplatňovanie nástrojov za účelom
vymožiteľnosti práva medzi dvomi podnikateľskými subjektmi (napr. súdy či exekútori).
Veríme, že ak sa podobná analýza vymožiteľnosti práva bude pripravovať v pravidelných,
napr. dvojročných intervaloch, tak len potvrdí stúpajúcu tendenciu miery vymožiteľnosti
práva prejavujúcu sa v posledných rokoch a bude tak aj naďalej jedným z impulzov pre
zahraničných investorov, ale aj domáce firmy, prečo začať podnikať práve na Slovensku
alebo tu vo svojej tvorivej činnosti pokračovať.
Mala by byť podnetom pre zástupcov súdnej a výkonnej moci, ktorá pochopí, že sa nemôže
venovať len svojim veciam, ale jej aktivity musia vychádzať z reálnych potrieb
podnikateľského prostredia. To dobré čo je rozpracované dotiahneme do úspešného konca.
Môže nás dopredu ťahať lenivosť a zvedavosť. Lenivosť nám zabraňuje veci robiť zložito
a zvedavosť nás núti pochopiť veci do hĺbky.
Popísali sme prípadové štúdie, vychádzajúce zo slovenských reálií, ktoré na prvý pohľad až
tak nesúvisia s vymožiteľnosťou práva, ale zanedbanie právneho pohľadu v týchto oblastiach
môže mať negatívny vplyv12 na celkové sociálno – hospodársko – ekonomické prostredie na
Slovensku a jeho rozvoj13.
Nie vždy však možno podnikanie definovať ako určitú činnosť smerujúcu k dosiahnutiu
zisku, pričom na vstupe riskuje podnikateľ svoj vlastný kapitál. Niekedy ide skôr
o sebarealizáciu podnikateľa ako osoby, ktorá si pre rozvoj svojej záujmovej činnosti vyberie
práve inštitucionálne zakotvenie v podobe malého podniku. Niekedy práve začatím
podnikania spoznáme sami seba. Toto je cieľ a nie aby sme začatím podnikania spoznali
faktory nepriaznivého prostredia.

Podnikateľské prostredie, ktoré negatívne ovplyvňuje nízka miera vymožiteľnosti práva
následne negatívne ovplyvňuje aj podnikateľskú aktivitu jednotlivých podnikateľov, pričom

12

Namiesto toho, aby sme využili ponúkané zdroje a príležitosti, dostaneme sa naspäť – tam odkiaľ sme prišli
a kde sme nechceli byť, ale nedokázali sme aplikovať všetky zásady, ktoré súvisia s progresom.
13
Nízka vymožiteľnosť práva je síce jeden faktorov uvádzaných podnikateľmi ako prekážka v podnikaní, avšak
podnikatelia častejšie uvádzajú ako dôvod konca podnikania jeho nízku ziskovosť, nedostatok financií na rozvoj
podnikania, vrátane ochoty bánk, podieľať sa na financovaní. Pozitívne je, ak podnikateľ vysvetľuje ukončenie
určitej podnikateľskej činnosti ako dôsledok lepšej podnikateľskej príležitosti, na ktorú presunie svoju
pozornosť, snahu aj financie.

na každého z nich pôsobia aj odlišné faktory, ovplyvňujúce jeho podnikateľský život a závislé
od špecifických podmienok tej skupiny, ku ktorej podnikateľ prísluší14.
Pozitívom autorského tímu, ktorý sa podieľal na spracovaní dokumentu bola rôznorodé
skúsenosti nadobudnuté v rámci podnikateľského ale aj štátnozamestnaneckého pôsobenia.

14

Napr. malý podnik, začínajúci podnikateľ, atď..

Časť II: Metodické východiská
„Slovenská republika začala po spoločenských zmenách v roku 1989 vytvárať ekonomický
model trhového hospodárstva. Jedným z nepísaných pravidiel tohto modelu je aj zásada, že
„Čas sú peniaze“, inými slovami: miera úspechu a výsledku procesu v trhovej ekonomike a
najmä v podnikateľskom prostredí je výrazne podmienená dĺžkou jeho trvania.15“
Týmto zmeneným potrebám v spoločnosti sa žiaľ len veľmi pomaly prispôsobila súdna moc v
Slovenskej republike. Ako uvádza Ernest Valko „Na verejnosti panuje oprávnený pocit, že
[slovenské súdnictvo] nie je nezávislé, že sa občan ťažko alebo vôbec nemôže domôcť
spravodlivosti, že často, a to neraz vo verejne známych prípadoch je právo nevykonateľné
alebo sa obchádza rôznymi obštrukciami, že súdy používajú v rozličných prípadoch odlišné
kritériá posudzovania a že súdy sú len v malej miere nástrojom na odstránenie korupcie“16.
Hlavnou úlohou súdov by pritom najmä v obchodných veciach mala byť rýchla a účinná
pomoc17 pri presadzovaní žalobných práv (nárokov) podnikateľov proti odporujúcej vôli
povinného subjektu18.
„Rýchlosť a účinnosť (efektivita) pritom zohráva vo zvýšenej miere významná úlohu pri
vybavovaní obchodnoprávnej agendy, kde platí uvedené a známe „Time is money“, nakoľko
liknavosť súdov vedie často k druhotnej platobnej neschopnosti19 a to najmä malých
a stredných podnikov, pričom niekedy môže mať až likvidačné účinky.20“
Cieľom dokumentu je poskytnúť systematický pohľad na charakteristiky podnikateľov
a formy podnikania vo väzbe na model tvorený faktormi ovplyvňujúcimi vymožiteľnosť
práva.
Neoddeliteľnou súčasťou systému práva na Slovensku je obchodné právo21.
Obchodné právo ako relatívne ucelený systém právnych noriem viažucich sa k podnikaniu
a podnikateľom je vymedzený nielen základnou úpravou v systéme súkromného práva ktorým
je zákon č. 513/199 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov22 (obsahujúc však
aj inštitúty verejnoprávneho charakteru napr. obchodný register, účtovníctvo podnikateľov),
ale aj právnou úpravou iných právnych predpisov s kombinovaným charakterom právnych
noriem v duálnom systéme práva vo všeobecnosti rozdeľovaného na systém noriem
15

http://www.sbagency.sk/sites/default/files/file/studia-vymozitelnost_prava-mar2011.pdf, strana č. 8
http://www.konzervativizmus.sk/article.php?923
17
Vhodne zorganizovaný súdny systém a primerane nastavené procesné pravidlá sú základné podmienky na to,
aby súdy netvorili bariéru zvyšovania súčasnej nízkej úrovne vymožiteľnosti práv podnikateľských subjektov na
Slovensku, ale naopak aby tieto bariéry pomáhali účinne odstraňovať. Ak dokážeme identifikovať kľúčové body
procesov, ktoré nefungujú, alebo v ktorých dochádza k naakumulovaniu problémov, potom odstránením týchto
slabých miest zlepšíme celý systém.
18
Zjednodušene možno povedať, že zákony sú vymyslené na ochranu tých, ktorí tvoria hodnoty v kontexte
spoločenskej zmluvy pred tými, ktorí tieto hodnoty ohrozujú.
19
Vyjadruje výrazné prevýšenie pohľadávok nad záväzkami podniku. Je dôsledkom nedodržania termínov
platenia zo strany odberateľov tovaru, služieb, ale aj nedocenenia finančného rizika možnej platobnej
neschopnosti budúceho obchodného partnera.
20
http://www.sbagency.sk/sites/default/files/file/studia-vymozitelnost_prava-mar2011.pdf, strana č. 8
21
http://sk.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%A9_pr%C3%A1vo
22
http://www.epi.sk/8056/Obchodny-zakonnik-Obsah--Commercial-Code-Content_47879.aspx
16

súkromného a verejného práva, tak aj systémom právnej úpravy s verejnoprávnym
charakterom.
Komplexná úprava obchodného práva je preto vymedzená ako normami súkromného práva,
tak aj normami zmiešaného charakteru, ako aj normami typickými verejnoprávnym
charakterom, ktoré právne normy upravujú jednotlivé inštitúty obchodného práva
vymedzujúce vzťahy medzi podnikateľmi navzájom, vzťahy medzi podnikateľmi a tretími
subjektmi ako aj inštitúty uplatňovania nárokov z obchodnej súťaže vyplývajúcich
z podnikateľskej činnosti. Je nepochybné, že systém noriem obchodného práva a spôsob
a prostriedky uplatňovania nárokov vzniknutých z podnikateľskej činnosti zásadným
spôsobom ovplyvňujú podnikateľské prostredie a vzťahy v hospodárskej súťaži. Vzhľadom na
dynamický vývoj obchodnej činnosti subjektov zúčastnených v rámci hospodárskej súťaže sú
preto normy obchodného práva spôsobilé priamo alebo nepriamo ovplyvňovať nielen samotné
ekonomické postavenie jednotlivých zúčastnených subjektov v rámci hospodárskej súťaže,
ale ovplyvňujú v konečnom dôsledku aj výsledky hospodárstva na území Slovenskej
republiky.
Vymožiteľnosti práva sa chceme venovať hlavne v zábere na podnikateľské prostredie na
Slovensku. Zameriame sa najmä na tieto oblasti obchodného práva, resp. práva, ktorého
dominujúcim základom je niektorý zo zákonov (napr. Zákon o Verejnom obstarávaní23):








Verejné obstarávanie
Daňové právo
Duševné vlastníctvo, právo informačných technológií
Sporová agenda
Reštrukturalizácia a insolvencia
Hospodárska súťaž
Právo obchodných spoločností

Zásady, ktorých dodržiavanie vedie k zvýšeniu stupňa vymožiteľnosti práva budeme deliť na
zásady procesnoprávnej povahy a zásady hmotnoprávnej povahy.
Keď skúmame dopad vymožiteľnosti práva na podnikateľské prostredie v Slovenskej
republike, musíme sa teda zaoberať najmä vymožiteľnosťou práva v obchodnom práve,
ktoré ako osobitná časť súkromného práva zahŕňa súhrn právnych noriem upravujúcich
právne postavenie podnikateľov a vzťahy, do ktorých podnikatelia navzájom vstupujú pri
uskutočňovaní podnikateľskej činnosti. Obchodné právo je súbor predpisov upravujúcich
postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré vzťahy súvisiace s
podnikaním. Preskúmame najčastejšie oblasti, v ktorých sa podnikateľ môže obrátiť na súd, či
inú inštanciu za účelom vymáhania jeho subjektívneho práva. Bude nás tiež zaujímať, akým
spôsobom je možné priznané právo reálne uplatniť a ako postupovať v prípade, keď je
plnenie subjektívneho práva podnikateľského subjektu ohrozené.

23

Keď budeme hovoriť o verejnom obstarávaní všeobecne, použijeme zmienku o zákone o verejnom
obstarávaní bez odkazu na jeho aktualizáciu.

Tak isto sa dotkneme oblasti správneho práva, ktoré zahŕňa verejnoprávne normy
upravujúce organizáciu a činnosť verejnej správy, vrátane administratívnoprávnych vzťahov,
ktoré vznikajú medzi správnymi orgánmi a fyzickými osobami, právnickými osobami a medzi
správnymi orgánmi navzájom. Tieto vzťahy majú spravovací charakter a zakladajú sa na
nerovnosti subjektov, pričom správny orgán je vždy nadriadeným subjektom vzťahu.
Všetko samozrejme v nadväznosti na Európske právo, pod ktorým v tomto kontexte budeme
chápať ako dodržiavanie právnych noriem Európskeho spoločenstva a Európskej únie.
Zameriame sa najmä na dve ústavnoprávne zásady, ktorých dodržiavanie je základom
fungovania právneho štátu, konkrétne na zásadu právnej istoty a legitímnych očakávaní a na
zásadu
transparentnosti.
V rámci princípu subsidiarity nás budú zaujímať zásady, podľa ktorých sa
rozhodovanie má uskutočňovať na čo možno najbližšom stupni (najmä alternatívne
riešenie sporov – arbitrážny súd, mediácia) vzhľadom k podnikateľskému subjektu
a vyššie úrovne by mali rozhodovať len tam, kde si to povaha vecí vyžaduje.
Pre správne uplatnenie a vymožiteľnosť práva (v podnikateľskom prostredí), je z pohľadu
podnikateľského subjektu potrebné poznať pojmy verejné subjektívne práva a povinnosti.
V rámci podnikateľskej činnosti môže subjekt konať všetko, čo neodporuje zákonu resp. čo
nie je právnym predpisom zakázané. V rámci podnikateľskej činnosti subjekt nie je
obmedzovaný orgánom verejnej moci a činnosti, ktoré vykonáva, nepodliehajú rozhodovaniu
resp. schvaľovaniu žiadneho orgánu verejnej moci. Situácia sa mení v prípade, že právny
predpis priznáva subjektu verejné subjektívne práva alebo mu ukladá povinnosti, ktoré
zasahujú do jeho súkromného výkonu podnikania. Charakter súkromnej správy sa v danom
momente mení na zmiešaný, a to z dôvodu ingerencie verejnoprávneho prvku do existencie
subjektu prostredníctvom verejnoprávnej normy. Štát týmto spôsobom upravuje vzťahy, ktoré
podľa mienky zákonodarcu potrebujú byť regulované verejnou mocou, za účelom efektívneho
fungovania spoločnosti. Z tohto dôvodu zákonodarca prijíma zákony alebo iné všeobecne
záväzné právne predpisy, na základe ktorých vznikajú právne vzťahy, ktorých obsahom sú
verejné subjektívne práva a povinnosti s orgánom verejnej moci na jednej strane a subjektom
súkromného práva na druhej strane.
Ako náhle vznikne firma (právnický subjekt), resp. ako náhle sa fyzická osoba stane
podnikateľom, vznikajú jej podnikateľské práva a povinnosti. V prípade podnikateľských
subjektov podnikateľské práva a povinnosti reguluje najmä a prioritne Obchodný zákonník.
Subjektivita práva a povinnosti spočíva v konkretizácii zákonného normatívu na
podnikateľský subjekt. Verejné subjektívne práva a povinnosti vznikajú nezávisle od vôle
ich nositeľov a sú pre nich typické viaceré charakteristické znaky: vznikajú nezávisle od vôle
ich nositeľov, nemožno sa ich jednostranne vzdať, ich uplatňovanie alebo neplnenie vyvoláva
aktivitu orgánu verejne správy. Verejná subjektívna povinnosť je vynútiteľná, jej neplnenie
sankcionovateľné (niekedy je však „lacnejšie“ povinnosť nesplniť), a na verejne subjektívne
práva existuje právny nárok. Verejné subjektívne práva a povinnosti nás obmedzujú, zároveň

nám dávajú nárok na plnenia, ktorých by sa nám malo dostať bez ohľadu na subjektívne
skutočnosti, pretože sú garantované štátom.
Pri porušení alebo ohrození subjektívnych práv dochádza najčastejšie k civilnému
sporovému24 procesu. Pri porušení hmotnoprávnych noriem prichádza k uplatňovaniu
procesnoprávnych noriem, napríklad pri riešení sporu na súde. Cieľom súdneho sporu,
v tomto prípade civilného procesu (ktorý zahŕňa aj všetky procesy týkajúce sa súdneho alebo
správneho konania) je prejednanie relevantných skutočností a na základe zistenia skutkového
stavu následne rozhodnutie sporu.
Medzi ciele civilného procesu okrem prejednania a rozhodnutia sporu patrí aj výkon
rozhodnutia, resp. uskutočnenie výkonu rozhodnutia, ktoré nebolo splnené dobrovoľne, ale aj
preventívna výchovná činnosť.
Vymáhanie práva je dôsledok protiprávneho stavu, ktorý spočíva v tom, že subjekt si
dobrovoľne neplní svoju povinnosť uloženú mu právoplatným rozhodnutím príslušného
orgánu (napr. súdu). Subjekt sa môže dostať do situácie, kde jeho právo alebo povinnosť je
buď upretá alebo nezákonne založená. Tam, kde má orgán verejne moci právo rozhodovať
o právach a povinnostiach, musí existovať kontrolný a prevenčný mechanizmus proti takému
konaniu, ktorým sa subjekt vyhýba splneniu povinnosti uloženej mu právoplatným
rozhodnutím príslušného orgánu. Je potrebné stanoviť systém nástrojov a prostriedkov, ktoré
budú garantovať vynútiteľnosť a vymožiteľnosť práva. Všetky nástroje a inštitúty v právnom
poriadku spoločne pomenúvajú mechanizmus ktorý nazývame vymožiteľnosť práva.
V právnom poriadku SR sú dané ústavné limity výkonu verejne správy, konkretizované
zákonmi (napr. zákon o správnom konaní25). Tieto pramene práva plnia primárne prevenčnú
funkciu. Činnosť orgánov verejnej správy je ale založená na činnosti personálnej, a z toho
dôvodu sa stáva, že výkon verejnej moci nie je v súlade s právnymi predpismi. Vo vzťahu
k občanovi / podnikateľskému subjektu dochádza k protiprávnemu stavu a preto museli byť
do
právneho
poriadku
zakomponované
mechanizmy
následnej
kontroly.
Princípy právneho štátu a na nich založený efektívne vybudovaný právny a regulačný
rámec vymožiteľnosti práva, patria medzi kľúčové predpoklady úspechu trhovej
ekonomiky. Ekonomické subjekty optimálne fungujú a vytvárajú hodnoty v prostredí,
v ktorom sú stanovené jednoznačné, transparentné a predvídateľné pravidlá , ktoré sú
dôsledne implementované v každodennej praxi a ktoré sa vzťahujú rovnako na všetky
subjekty. Aby boli tieto pravidlá v podobe príkazov, zákazov, resp. dovolení dodržiavané, má
spoločnosť k dispozícii mechanizmy na zabezpečenie ich dodržiavania. Ak pravidlá nie sú
rešpektované, nastupujú v spoločnosti pôsobenie moci, ktorá zabezpečí vynútenie ich
dodržiavania.

24
25

Nesporový proces – napríklad pri dedičskom konaní
http://www.vsbm.sk/data/stipendium/zakon_o_spravnom_konani.pdf

Na efektívnosť pôsobenia tejto moci má veľký vplyv efektívnosť fungovania orgánov
ochrany práva ako aj inštitúcií, ktoré vynútiteľnosť práva zabezpečujú26. Činnosť
orgánov ochrany práva predstavuje sústavu spoločensko-politického riadenia procesov
zameranú na bezprostrednú a praktickú realizáciu atribútov právneho štátu pri ochrane
právom chránených záujmov nositeľov konkrétnych subjektívnych práv a povinností. Spôsob
fungovania vynútenia práva zabezpečuje dynamickú stabilitu spoločnosti. Jej úlohou je
neprestajná obnova ohrozenej alebo narušenej rovnováhy v rôznych oblastiach právom
chránených a rôznorodo štruktúrovaných záujmov.
Zaoberáme sa teda vymožiteľnosťou práva v trojuholníku podnikateľský subjekt x –
podnikateľský subjekt y – štát. Ak hovoríme o subjektívnych právach, všeobecne
nemyslíme občanov – fyzické osoby, ktoré nepodnikajú.
V opačnom prípade túto skutočnosť v texte explicitne uvedieme. Je to práve preto, lebo nás
primárne zaujíma vplyv vymožiteľnosti práva na podnikateľské prostredie27.
Ak chceme stanoviť faktory vplývajúce na vymožiteľnosť práva a zisťovať ich vplyv v čase,
musíme dopredu zadefinovať merateľné ukazovatele, ako aj časové míľniky – referenčné
roviny
na
ktoré
vieme
namerané
štatistické
údaje
stiahnuť.
Na zvýšenie kvality podnikateľského prostredia, stavu a efektivity verejnej správy či
efektivity súdnictva, ale aj ďalšie zosúlaďovanie legislatívy SR s EÚ budeme mať v tomto
období dostatok finančných prostriedkov, nesmieme sa preto vyhovárať na ich nedostatok.
Budeme sa preto okrajovo zaoberať aj vymožiteľnosťou práva v čerpaní EÚ zdrojov.
Pri svojich úvahách predpokladáme, že na Slovensku sú všetkým občanom zabezpečené
základné práva ale aj zo strany štátu vymáhané ich povinnosti. Zaujíma nás preto najmä
také porušenie, resp. neplnenie práva, kde podnikateľskému subjektu hrozí strata
peňazí (kde táto strata ma za následok reťazenie negatívnych vecí – nevyplácanie
ďalším obchodným partnerom, zamestnancom, neplatenie daní a odvodov, pričom toto
má opäť vplyv na štát a občanov). Slovenská republika už v tomto roku svojimi opatreniami
začala „krížovú výpravu“ proti nepoctivým podnikateľom, ktorí do obchodných vzťahov už
explicitne vstupujú so snahou neplniť si svoje povinnosti voči druhej zmluvnej strane, alebo
sú implicitne nastavení tak, že v prípade akýchkoľvek problémov, ktoré sami spôsobia sebe či
druhej strane, dávajú ruky preč a po úteku z jedného podnikateľského plánu začínajú bojovať
na druhom podnikateľskom pláne, už ako „čisté firmy“ bez dlhov a pod iným IČO-m, avšak
s totožnou alebo značne sa prelínajúcou kapitálovou štruktúrou a vedením.
Keďže predkladaná analýza si nekladie za cieľ byť definitívna, mali by sme v stanovených
časových etapách robiť analýzu dosiahnutého stavu, opretú o kvalitné (a dostupné) dáta
a zisťovať tak, či zrealizované opatrenia napĺňajú dopredu stanovené ciele. Alebo, či je
potrebné zaviesť nové opatrenia. Čo určite vieme je, že za účelom zvyšovania miery
26

http://www.ja-sr.sk/files/zaverecna_studia_APVV_2010_portal.pdf, strana č. 9
V analýze sa budeme z ilustratívnych dôvodov často zameriavať na aktuálne prebiehajúce či nedávno
ukončené prípady (podania na súd, exekúcie, patentové spory), kde jedným z pôsobiacich faktorov je úroveň
vymožiteľnosti práva. Uvidíme však, že kým sa dostaneme až k potrebe riešiť vymožiteľnosť svojho
subjektívneho práva, často odhalíme pôsobenie aj iných faktorov, na ktoré musíme brať ohľad.
27

vymožiteľnosti práva čo sa hlavne rýchlosti týka, musia všetky zainteresované strany zabrániť
hromadeniu vecí na súdoch, aby jeden súdny spor netrval niekoľko rokov. Niekedy sú aj
údaje skreslené, keď sa zdá, že niečo sa zlepšuje (údaje pozitívne stúpajú) a pritom sa len
dobieha dávno zameškané. Pri analýzach sa musíme opierať o relevantné údaje. Ak sú navyše
tieto údaje verejne dostupné a občianskou spoločnosťou reflektované, vtedy je možná aj širšia
verejná diskusia.

Časť III: Definovanie faktorov ovplyvňujúcich vymožiteľnosť práva v krajinách EÚ,
OECD, G8 a faktorov ovplyvňujúcich vymožiteľnosť práva v SR
„Užšia medzinárodná spolupráca priniesla malej slovenskej ekonomike množstvo výhod tak
na strane nárastu dôveryhodnosti v zahraničnopolitickej oblasti, ako aj množstvo priamych
ekonomických impulzov.“ Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky.

Kapitola 1: Definovanie faktorov ovplyvňujúcich vymožiteľnosť práva
Medzi faktory, ktorým treba pripisovať najväčší vplyv na vymožiteľnosť práva na Slovensku,
ale aj v zahraničí, možno podľa riešiteľského kolektívu štúdie „Vymožiteľnosť práva
v Slovenskej republike28“ zaradiť:













Stav právneho poriadku a periodicita zmien právnych noriem,
Výklad právnej normy,
Počet sudcov, technické a personálne zázemie sudcov,
Nezávislosť súdnej moci a sudcov, nezaujatosť sudcov,
Kvalita práce sudcov,
Úroveň právneho vedomia účastníkov hmotnoprávneho vzťahu, zodpovednosť
subjektov pri uzatváraní hmotnoprávnych vzťahov, ochota účastníkov
hmotnoprávneho vzťahu správať sa v súlade s právnym poriadkom,
Včasnosť zásahu účastníka hmotnoprávneho vzťahu proti porušovateľovi,
Kvalita žaloby podanej na súd a zodpovedné správanie sa subjektu v priebehu
konania,
Zákonné, spravodlivé a presvedčivé súdne rozhodnutie,
Ochota a súčasne schopnosť povinného subjektu plniť na základe exekučného titulu,
Náprava zo strany európskych inštitúcií29 tých práv, ktoré boli ohrozené a porušené pri
vnútroštátnej aplikácii práva.

Faktory vymožiteľnosti práva možno rozdeliť na subjektívne a objektívne.

Subjektívne faktory30 spočívajú v zodpovednom prístupe subjektov pri vytváraní právneho
vzťahu, najmä z hľadiska formy a obsahu právneho úkonu, príp. zabezpečovania práva (t.j.
v maximálnom využití ochrany, akú poskytuje platná hmotnoprávna úprava), súčasne
v rýchlom a dôslednom postupe subjektov pri domáhaní sa ochrany ohrozeného alebo
porušeného práva pred príslušným orgánom štátu (t.j. v maximálnom využití ochrany, akú
poskytuje platná procesnoprávna úprava), v prístupe ostatných subjektov zúčastnených na
konaní a napokon v zodpovednom a profesionálnom prístupe sudcu prejednávajúceho vec.
28

http://www.ja-sr.sk/files/zaverecna_studia_APVV_2010_portal.pdf, strana č. 25
V štúdii „Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike“ uvádzajú riešitelia Európsky súd pre ľudské práva,
avšak pre potreby našej analýzy, ktorá sa zaoberá prevažne vymožiteľnosťou práva v podnikateľských vzťahoch,
spomíname európske inštitúcie vo všeobecnosti, môžeme sem zaradiť napríklad Súdny dvor Európskej únie
30
http://www.ja-sr.sk/files/zaverecna_studia_APVV_2010_portal.pdf, strana č. 62
29

Objektívne faktory31 spočívajú jednak v hmotnoprávnej úprave, ktorá nenecháva priestor pre
zneužívanie práva jedným subjektom a jednak v procesnoprávnej úprave, ktorá poskytuje
reálnu a rýchlu ochranu ohrozenému alebo porušenému subjektívnemu právu. Tiež spočíva
v stabilite právneho poriadku, či už v stabilite normotvornej činnosti alebo v stabilite
interpretácie práva. Dôležité sú aj vzťahy medzi jednotlivými faktormi, ktoré naznačujú že
zlepšovanie vymožiteľnosti práva má mnohé rezervy. Záverečné konštatovanie sa však
logicky a zákonite väčšinou vzťahuje k nesprávnemu, či nezodpovednému konaniu
relevantných/dotknutých osôb, či osôb, ktoré personálne zabezpečujú súdnictvo na Slovensku.
Optimálny by bol taký stav právneho systému, ktorý by čo v najväčšom rozsahu pôsobil na
vedomie nositeľa povinnosti tak, aby sa dobrovoľne správal požadovaným spôsobom a aby
tento spôsob bol v rámci jeho vnútornej voľby jedinou rozumnou a pre neho výhodnou
alternatívou.
Jednou z príčin zlej vymožiteľnosti práva sú prieťahy v súdnom konaní. Preto sa zameriame
najmä na faktory, ktorých negatívne pôsobenie prieťahy spôsobuje. Vymožiteľnosť práva
však nemožno stotožňovať len s prieťahmi v konaní.
Dôležité je nájsť optimálny pomer medzi rýchlosťou vymoženia spravodlivosti a kvalitou
zákonného a teda podľa práva spravodlivého rozhodnutia.
Tieto faktory sú prierezovou témou celého dokumentu, preto na ne budeme v ďalších
kapitolách odkazovať.

Kapitola 2: EÚ a jej členské štáty, resp. štáty Európskeho hospodárskeho priestoru
Skúmanie problému vymáhateľnosti práva by nebolo kompletné, ak by sme opomenuli
súvislosti právneho priestoru medzinárodného spoločenstva32, a to predovšetkým Európskej
únie, nakoľko máme spoločný právny rámec, alebo sa ho aspoň v spolupráci s inými
členskými štátmi pokúšame efektívne zavádzať. Aj subjekty práva vstupujúce do právnych
vzťahov presahujúcich štátne hranice pociťujú vymáhateľnosť subjektívnych práv neraz ako
vážny problém33.
Medzi krajiny Európskej únie v súčasnosti (rok 2014) patria: Belgicko, Bulharsko,
Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko,
Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko,
Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko,
Taliansko

31

http://www.ja-sr.sk/files/zaverecna_studia_APVV_2010_portal.pdf, strana č. 62 - 63
Európska únia je inštitucionálnym vyjadrením integrácie členských krajín do spoločenstva.
33 Niekedy vymožiteľnosť práva zasahuje až do čias socializmu (dokonca do času, keď platili iné štátne
hranice), viď. spor Slovenskej republiky s rodinou Baťovcov, ktorým bol skonfiškovaný majetok, vyčíslený ich
právnym zástupcom na cca. 1 miliardu eur.
32

Nórsko a Švajčiarsko sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru a preto, ak budeme
hovoriť o vyspelých štátoch Európy, budeme okrem zakladateľských krajín EÚ mať na mysli
aj tieto dve krajiny.
Nepochybne možno povedať, že niektoré, hlavne tzv. zakladateľské štáty EÚ, sú v oblasti
práva vzorom pre mnohé prístupové krajiny34. Riešenie, ako sa k týmto krajinám v oblasti
vymožiteľnosti práva približovať musí byť ale systémové a čo najviac minimalistické35.
Slovensko usilovalo o prijatie do EÚ už od svojho vzniku v roku 1993. V prvých rokoch nás
EÚ odmietala a posielala nám tzv. „demarše“. Jedným z dôvodov, prečo nás Európska únia
nechcela prijať za plnohodnotného člena, bola z jej strany kritizovaná nízka úroveň
vymožiteľnosti práva v Slovenskej republike.
Vstupom do Európskej únie v roku 2004 získalo Slovensko prístup k spoločným
inštitucionálnym, ale hlavne finančným zdrojom36, je preto nutné zosúladiť aj vymožiteľnosť
práva a v snahe dobehnúť vyspelé krajiny Európy v oblasti vymožiteľnosti práva vnímať
potenciál zlepšovania prostredníctvom vyvíjania vhodných aktivít v oblastiach pokrytých
faktormi ovplyvňujúcich vymožiteľnosť práva, ktoré sú spoločné v každom štáte37.
Integrácia bola do značnej miery odpoveďou na potrebné hospodárske a sociálne reformy, ale
aj na potrebu rozvoja regiónov. Vstup do Európskej únie znamenal prijatie jestvujúceho
zmluvnoprávneho stavu spoločenstva. Veľmi dôležitá, hoci ťažko merateľná je aj dôvera.
V rámci integračného procesu bolo zapojenie všetkých dôležitých aktérov do kvalitnej
prípravy na reálne fungovanie v novom právnom a ekonomickom prostredí. Rozhodujúcim
faktorom pri zvládaní integrácie, ale aj reálneho fungovania v hospodárskom a právnom
systéme Európskej únie je aj pripravenosť inštitúcií a verejnej správy, hospodárstva a celej
občianskej spoločnosti vrátane podnikateľov využívať toto nové prostredie pre celkový rozvoj
potenciálu Slovenska. Pred vstupom do Európskej únie bolo nutné zabezpečiť stabilitu
inštitúcií garantujúcich demokraciu, právny štát, ale aj vytvorenie fungujúcej trhovej
ekonomiky a schopnosť prevziať záväzky z členstva vrátane dodržiavania cieľov, politickej,
ekonomickej a menovej únie38. Práve nestabilnosť ústavných inštitúcií, či nedostatky vo

34

Je však potrebné zastaviť alebo aspoň zmierniť nadprácu slovenských úradov pri preberaní európskej
legislatívy. Podnikatelia na Slovensku však vnímajú členstvo v Európskej únii skôr ako niečo, čo im negatívne
riadi život, napríklad prostredníctvom rôznych regulácií.
35
Musí byť založené na jednoznačnom odhodlaní vlády SR permanentne monitorovať, identifikovať a
sankcionovať nadprácu pri preberaní medzinárodných záväzkov do nášho právneho rámca najmä tam, kde to nie
je potrebné a kde nám nehrozia z Európskej únie žiadne sankcie.
36
Za desať rokov členstva v Európskej únii bol približný čistý zisk Slovenska z členstva v EÚ cca. 7 miliárd eur
(výdavky cca. 5,7 miliardy, pridelené finančné prostriedky z EÚ prostredníctvom rôznych fondov 12,86 miliárd
eur36), zdroj Hospodárske noviny.
37
Zjednocovanie podnikateľského prostredia si vyžaduje aj zjednotenie legislatívy. Zákonite bolo potrebné
vytvoriť nové, alebo aspoň zefektívniť už existujúce mechanizmy kontroly, napríklad pri čerpaní spoločných
prostriedkov Európskej únie, tzv. eurofondov.
38
Prvým podstatným lákadlom zahraničného kapitálu po vstupe Slovenska do EÚ, bola rovná sadzba dane
z príjmu 19 % pričom nie len jej nízka sadzba, ale hlavne jednoduchosť bola jej hlavným príťažlivým bodom.
Krátko po vstupe nebol voľný pohyb osôb ešte taký jednoduchý (to sa zmenilo až prístupom Slovenska do
Schengenského priestoru), ale kapitál ako taký, na žiadne prekážky narážať nemusel. V tom čase (roky 2004 2006) ponúkalo Slovensko ľahkú možnosť investícií, politickú stabilitu a vládou SR ponúkané úľavy.

fungovaní demokracie spôsobovali v počiatočných pokusoch o integráciu, že Európska rada
neodporučila v roku 1997 otvoriť prístupové rokovania so Slovenskom39.
Obrat nastal v roku 1998 po zmene vlády na Slovensku (výrazne proreformná a prointegračná
vláda). Slovensko bolo v rámci tzv. „veľkého rozšírenia“ prijaté do Európskej únie v roku
2004. Je zrejmé, že po vstupe do EÚ sa výrazne zlepšila právna aj podnikateľská kultúra na
Slovensku, avšak laickou a hlavne širokou verejnosťou je úroveň vymožiteľnosti práva, ako aj
celého súdneho systému (čo do štruktúry, výkonov, ale aj personálneho obsadenia) stále
vnímaná negatívne.
Slovensko má po vstupe do Európskej únie svojich zástupcov40 v nasledovných
inštitúciách41:









Európsky parlament,
Rada EÚ,
Európska komisia
Súdny dvor ES,
Európsky dvor audítorov,
Európsky hospodársky a sociálny výbor,
Výbor pre regióny,
Európska centrálna banka a Európska investičná banka,

Pomoc Európskej únie je tiež zameraná na budovanie inštitucionálnych kapacít svojich
členských štátov, ide napríklad o tieto oblasti:
o
o
o
o
o
o

spravodlivosť a vnútorné záležitosti (posilnenie súdneho systému, boj proti korupcii),
finančná kontrola,
ochrana finančných záujmov ES a boj proti podvodom,
vnútorný trh,
štatistika,
posilnenie verejnej správy.

V oblasti harmonizácie trestného hmotného práva s právom EÚ nás zaujíma hlavne
poškodzovanie finančných záujmov Európskeho spoločenstva a korupcie. Legislatíva EÚ
rozšírila aj trestnoprávnu zodpovednosť o právnické osoby, čo umožňuje postihovať trestnú
činnosť širšieho okruhu subjektov.
Výsledkom justičnej spolupráce v civilných a obchodných veciach bolo zjednodušenie styku
justičných orgánov pri vykonávaní úkonov právnej pomoci v civilných veciach, a tým
očakávané zrýchlenie vybavovania vecí s cudzím prvkom. Došlo k rozsiahlej harmonizácii
jurisdikčných princípov v civilno právnom konaní s cudzím prvkom prostredníctvom platných
nariadení EÚ, ktorá uľahčuje rozhodovanie slovenským súdom. Potenciálne by tak mala
39

http://www.cpep.sk/fileadmin/Dokumenty/publikacie/skeu.pdf
Okrem toho, že Slovenčina sa stala jedným z oficiálnych jazykov EÚ, má aj primerané zastúpenie vo všetkých
relevantných európskych inštitúciách, ktoré majú vplyv napríklad na legislatívu, audit, či podporu ekonomickej
výkonnosti EÚ
41
Inštitucionálny rámec Spoločenstva
40

urýchliť ich rozhodovanie. Tento aspekt má pozitívny význam aj pre navrhovateľov konaní
a ich právnych zástupcov, pretože vo vzťahu k členským štátom EÚ sa uplatňujú rovnaké
jurisdikčné normy, čo by malo teoreticky uľahčiť uplatňovanie a vymáhateľnosť práva42.
Na základe platných nariadení Európskej únie je možné vzájomné uznávanie a výkon
súdnych rozhodnutí medzi členskými štátmi EÚ, t.j. že z rozhodnutia oprávnené subjekty
spadajúce pod slovenskú jurisdikciu môžu dosiahnuť uznanie rozhodnutia slovenského súdu
v ostatných členských štátoch EÚ relatívne jednoduchým procesným spôsobom, čo bol
významný posun pri vymáhateľnosti práva vo vzťahu k zahraničiu. Postupne tiež došlo
k zavádzaniu moderných technických prostriedkov v oblasti (cezhraničnej) právnej pomoci
(napr. videokonferencie)43.
Proces vstupu do Európskej únie je tiež možné vnímať ako stabilizujúci faktor fungovania
politického systému44.
Styčnými a komunikačnými bodmi s Európskou úniou v jednotlivých oblastiach sú vecne
príslušné ministerstvá45. V oblasti vnútorného trhu bol prijatý zákon o štátnej pomoci
a zákon o verejnom obstarávaní. Tieto opatrenia prispeli k zvýšeniu transparentnosti
ekonomických
rozhodnutí
v súlade
s odporúčaniami
Európskej
komisie.
46
Už negociačný proces prinášal nové stimuly na zintenzívnenie domácej prípravy na
integráciou. Na koordináciu negociácií a prípravy na vstup boli vytvorené orgány na úrovni
vlády a ministerstiev, s využitím konzultácií s podnikateľským sektorom, aj mimovládnymi
organizáciami.
Možno povedať, že európska integrácia je jedinečným projektom nielen v našich časoch, ale
aj v rámci vývoja modernej civilizácie. Prístupový proces mal pozitívny vplyv na stabilitu
domáceho politického prostredia47 (u Maďarska v súčasnosti je možné badať opačný smer).
Paralelne so vstupom do Európskej únie sa Slovensko usilovalo aj o členstvo v OECD
42

http://www.cpep.sk/fileadmin/Dokumenty/publikacie/skeu.pdf, strana 169
http://www.cpep.sk/fileadmin/Dokumenty/publikacie/skeu.pdf, strana 169
44
Najprv je treba mať splnené politické kritériá a vytvoriť stabilitu politického systému, potom je možné
zamerať sa ekonomické kritériá a založenie udržateľného hospodárskeho rastu.
45
V oblasti čerpania eurofondov vystupujú jednotlivé ministerstvá členských krajín, ako tzv. Riadiace orgány
pre pomoc EÚ v konkrétnej oblasti.
46
Nejde len o zosúladenie, ale aj o tvorbu kapacít. V prístupových rokovaniach sme sa zaviazali zosúladiť svoju
legislatívu s právom EÚ a vytvoriť zodpovedajúce administratívne kapacity do roku 2002.
47
Desať rokov Slovenska v Európskej únii nezmenilo republiku do takej miery ako desaťročie, keď sme sa
o vstup iba usilovali. Túžba občanov (voličov) patriť k úspešným a prosperujúcim štátom únie bola taká silná
a prevažujúca, že každá vládna garnitúra musela integráciu do EÚ označiť za absolútnu prioritu a správať sa
v súlade s odporúčaniami EÚ v predvstupovom procese. Slovensko malo historické šťastie (vstup do EÚ bola
„historická nevyhnutnosť“), že transformácia krajiny bola spojená s integráciou, lebo snaha o začlenenie do
západných zoskupení tu pôsobila ako vonkajšia demokratizačná sila. Keby transformácia prebiehala bez
integrácie, Slovensku hrozil osud viacerých postsovietskych republík, v ktorých sa stabilizoval autoritársky
alebo aspoň neliberálny politický režim. Každoročná správa o pokroku kandidátskej krajiny nútila Slovensko,
aby rýchlo odstraňovalo konkrétne nedostatky a osvojovalo si štandardy členov únie. Členstvo v EÚ už ale
predpokladá kontinuitu existujúceho politického systému a nepodrobuje ho rovnako intenzívnej kontrole ako
počas prístupového procesu. Toto vidieť v súčasnosti napríklad v Maďarsku, ktorého vláda porušuje zásady, na
ktorých je EÚ postavená (alebo inak povedané, politická reprezentácia členského štátu si zjavne dovoľuje to,
čomu by sa kandidátska krajina určite vyhla). www.etrend.sk
43

a v NATO, čo sa nám tiež podarilo. S istou mierou nadsázky môžeme povedať, že už nám
chýba len vstup do G8, či lepšie povedané G9.
Slovensko hneď po vstupe do EÚ vyjadrilo záujem o prijatie spoločnej meny – eura, čo sa
nám po splnení konvergenčných kritérií aj podarilo a od 1.1.2009 platí na Slovensku mena
euro a sme členmi eurozóny. Vstup do Európskej menovej únie bol signálom pre investorov,
že krajina je z ekonomického hľadiska bezpečná a že jej nehrozia ekonomické problémy.
Vstupom do Európskej únie sa zlepšila aj výkonnosť slovenskej ekonomiky následne bolo
možné zabezpečovať aj rozsiahlejšie kapitálové investície, čoho hlavným predpokladom je
stabilné ekonomické a právne prostredie.

Kapitola 3: OECD
OECD je skratka pre anglické pomenovanie inštitúcie Organisation for Economic Cooperation and Development, ktorú v slovenčine poznáme pod názvom Organizácia pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj a zastrešuje 30 najrozvinutejších štátov so silnou
ekonomikou, ktoré uznávajú hodnoty a princípy demokracie a trhovej ekonomiky. OECD je
skratka pre Organizáciu pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a zastrešuje 30 najrozvinutejších
štátov so silnou ekonomikou, ktoré uznávajú hodnoty a princípy demokracie a trhovej
ekonomiky. OECD sídli v Paríži, v Château de la Muette.
Predchodcom OECD bola tzv. Organizácia pre európsku hospodársku spoluprácu, ktorú
pôvodne založili v roku 1948 ako administratívny aparát Marshallovho plánu, ktorý iniciovali
USA s Kanadou a mal pomôcť Európe dostať sa z hospodárskej krízy spôsobenej svetovými
vojnami. OECD ako taká vznikla v roku 1961 v Paríži po podpísaní zakladajúceho
dokumentu 14. decembra 1960.
Úlohou OECD je pomôcť budovať silné ekonomiky svojim členským štátom, zvýšiť ich
efektivitu ako aj rozširovať liberalizáciu medzinárodného obchodu. OECD má tiež pomôcť
udržiavať stabilitu a rozvíjať národné ekonomiky a prispievať k znižovaniu nezamestnanosti.
Zakladajúce štáty OECD: Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Írsko, Island, Taliansko, Kanada,
Luxembursko, Nemecko, Holandsko, Nórsko48, Portugalsko, Španielsko, Rakúsko, Grécko,
Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, USA, Veľká Británia
Ďalšie štáty OECD a dátum vstupu: Japonsko (1964), Austrália (1971), Fínsko (1968),
Nový Zéland (1973), Mexiko(1994), Česko (1995), Kórejská republika (1996), Poľsko
(1996), Maďarsko (1996), Slovensko (2000).
V dňoch 7. - 9. 2. 2012 sa na Slovensku uskutočnila hodnotiaca návšteva OECD v rámci Fázy
3 hodnotení zameraná na praktické vykonávanie Dohovoru OECD o boji s podplácaním
zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách.
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Tučným písmom sú zvýraznené štáty, ktoré nepatria do EÚ

Hodnotiacu správu Slovenskej republiky49 pracovná skupina OECD pre boj proti podplácaniu
zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách prijala 15. júna
2012 na plenárnom zasadnutí.
Najzávažnejším zisteným nedostatkom je dlhodobá absencia efektívnej zodpovednosti
právnických osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky. OECD ďalej Slovenskej
republike odporučila, aby:




aktívnejšie pristupovala k postihovaniu podplácania zahraničného verejného činiteľa,
posilnila schopnosť orgánov činných v trestnom konaní vyšetrovať a stíhať prípady
korupcie zahraničných verejných činiteľov,
prijala legislatívu na ochranu informátorov vo verejnom a súkromnom sektore.

Hodnotiaca správa OECD súčasne ocenila viaceré opatrenia Slovenskej republiky v boji
proti korupcii v medzinárodných obchodných transakciách prijaté od jej posledného
hodnotenia v roku 2005. Podľa OECD sú nimi najmä:




posilnenie protikorupčného legislatívneho rámca,
vytvorenie Špecializovaného trestného súdu,
zvyšovanie povedomia a transparentnosti zverejňovaním všetkých rozhodnutí
súdov na internetových stránkach dostupných verejnosti.

OECD vo svojich hodnotiacich správach veľmi citlivo vníma kvalitu podnikateľského
prostredia v členských štátoch, ako aj úroveň vymožiteľnosti práva v podnikateľských
vzťahoch, či mieru korupcie.
Hodnotiaca správa OECD si všimla aj kauzu „Gorila“ a úplatkárstvo v medzinárodných
obchodných transakciách. Pracovná skupina odporúča Slovenskej republike podniknúť
nevyhnutné kroky, ktoré zabezpečia, aby vyšetrovanie a trestné stíhanie prípadov
zahraničného podplácania nebolo ovplyvnené ohľadmi na národnoekonomické záujmy,
potenciálny účinok na vzťahy k iným štátom alebo na totožnosť dotknutých fyzických či
právnických osôb. Oznámenia o zahraničnom podplácaní majú byť promptne vyšetrené a
prípadne stíhané.
V súvislosti so spomínaným odporúčaní, mala generálna prokuratúra v spolupráci s
ministerstvom vnútra preskúmať a identifikovať príčiny absencie prípadov korupcie v
zahraničnoobchodných vzťahoch. Okrem toho majú posúdiť dodržiavanie kritérií nestrannosti
a nezávislosti orgánov činných v trestnom konaní a odstrániť prípadné zistené nedostatky.
Podľa navrhovaných opatrení50 vláda SR reagovala aj na najzávažnejšiu pripomienku
pracovnej skupiny OECD, že na Slovensku už 12 rokov absentuje efektívna právna
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http://www.vlada.gov.sk/hodnotenie-sr-v-3faze-hodnoteni-wgboecd/
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Je potrebné uviesť, že členstvo v OECD neprináša Slovenskej republike konkrétne administratívne
a legislatívne povinnosti tak, ako to je v prípade členstva v Európskej únii. Je však povinnosťou vlády členského
štátu OECD posudzovať sumár opatrení, ktorými sa majú splniť odporúčania OECD, vyplývajúce z hodnotenia.

úprava trestnej zodpovednosti právnických osôb. Rezort spravodlivosti v prvej polovici
roka 2014 predložil do legislatívneho procesu návrh právnej úpravy trestnej
zodpovednosti firiem, nakoľko OECD nepovažovala našu platnú právnu úpravu
zodpovednosti
právnických
osôb
v
Trestnom
zákone
za
efektívnu.
Hodnotiaca správa ju v podstate označila za úpravu konfiškácií vo vzťahu k právnickým
osobám a nie za zavedenie zodpovednosti právnickej osoby podľa trestného práva.
Po vstupe do Európskej únie viacerí noví členovia poľavili z implementácie princípov EÚ a
niektoré štáty implementáciu zastavili a vrátili sa späť k pravidlám, ktoré fungovali pred
implementáciou európskych princípov. K týmto krajinám patrilo aj Slovensko. Poukázala na
to štúdia OECD „Udržateľnosť reforiem štátnej služby v strednej a východnej Európe päť
rokov po vstupe do EÚ“. Podľa tejto štúdie je Slovensko krajinou, ktorá urobila od svojho
vstupu do EÚ najväčší krok späť pokiaľ ide o priblíženie sa Európskym administratívnym
princípom51.

Kapitola 4: Skupina G8
G8 alebo Skupina G8 je skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta a Ruska (pôvodne G6
a neskôr G7), patria sem: Anglicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Kanada, USA,
Japonsko, Rusko.
G8 nie je medzinárodná organizácia a nemá pevnú štruktúru ani sekretariát, v priebehu rokov
sa však vžili isté pravidla. Ekonomická sila sa prejavuje v tom, že ostatné štáty sú nútené brať
na zreteľ rozhodnutia členov G8, čo sa týka globalizovanej ekonomiky.
V súčasnosti je mnoho slovenských aktivistov presvedčených, že netreba riešiť globálnu
situáciu a stačí zaviesť spravodlivú spoločnosť u nás doma. Na toto však nemáme šancu.
Napríklad u nás zavedieme čo najintenzívnejšie daňové kontroly, ale subjekt môže prejsť do
iného štátu a podnikať odtiaľ. Potrebujeme celosvetové zmeny. Napríklad boj proti tzv.
daňovým
rajom
musí
byť
vecou
minimálne
krajín
OECD.
Jedným z najväčších omylov mnohých ekonómov je, že ekonomika stále dokáže pôsobiť len
na národných základoch. Ak si však uvedomíme, že 8.000 nadnárodných podnikateľských
gigantov ovláda 90 % svetového obchodu s tovarom a službami, potom napríklad Slovensko
ich zaujíma len v zmysle určitej účelnosti.
Niekto zase vidí v nadnárodných korporáciách s hlavným sídlom v najvyspelejších krajinách
sveta iba parazitov vyciciavajúcich malé štáty a posielajúcich svoje zisky do zahraničia.
Zahraniční investori nám však pomohli v niekoľkých veciach. Vtiahli Slovensko do globálnej
ekonomiky, čo sa nám nepodarilo s pomocou domácich investorov. Pretože nikto z tých, ktorí
sprivatizovali národný majetok, kontakty na svetové trhy nemal. Vďaka tomu dnes veľa
vyvážame a máme dobrú zahraničnoobchodnú bilanciu. Investori sem tiež priniesli inú
firemnú kultúru. Zamestnali tiež ľudí, ktorí sa zapojili do ekonomiky a platia dane.
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„Ľahšie bolo do únie vstúpiť, ako dosiahnuť, aby únia vstúpila do nás“. Marián Leško

Legislatívu a vymožiteľnosť práva v štátoch Európskej únie a špeciálne štátov patriacich pod
bývalé zoskupenie V4 budeme riešiť osobitne.
Čo sa týka G8 a OECD, považujeme za dôležité uviesť dva príklady, dá sa povedať že
protipóly čo sa týka demokracie, vymožiteľnosti práva, ochrany duševného vlastníctva, ale aj
celkovej kvality podnikateľského prostredia. Bližšie sa pozrieme na USA a Rusko.
Zákony sú v USA síce prísnejšie, ale podnikateľ tam má viac možností odpisov či
uplatňovania rôznych daňových úľav. Úradníci nestúpajú podnikateľom na päty52 tak, ako sa
na to často sťažujú podnikatelia na Slovensku. V USA sa dá zarobiť na samotnom nápade.
V Amerike však stačí len nápad a úspech je na dosah. Preto je dôležitá ochrana duševného
vlastníctva53. Aby ten, kto má na rozbeh viac zdrojov vás nepredbehol toho, kto s nápadom
prišiel ako prvý, ale nemal dostatok zdrojov na jeho presadenie na trhu. Totiž ide o ten nápad,
peniaze na jeho realizáciu sú až druhoradé54. Na Slovensku sme sa počas 40 rokov socializmu
naučili, navzájom si príliš nedôverovať.
Ešte to chvíľu potrvá, kým prostredie bude liberálnejšie. Až potom to môže začať fungovať
tak, ako v USA, kde je však aj vyššia dôvera voči štátnym orgánom – súdy, polícia. V USA sa
do súdneho sporu pustí aj malý hráč s veľkým. Súdom ide o spoločné dobro a zdravé
podnikateľské prostredie. Hoci v medzinárodnej politike je možné USA vytknúť všeličo, táto
krajina je stále vzorom demokracie a zdravého podnikateľského prostredia, v ktorom súperia
len podnikateľské nápady navzájom bez výrazných zásahov štátu.
Rusko, ktoré ako v súčasnosti vidíme, nemá problém „znásilniť“ ani medzinárodné právo“55,
sa na začiatku 90-tych rokov vyznačovalo neriadeným, resp. len naoko riadený prechodom na
trhovú ekonomiku. Ruských oligarchov máme zafixovaných ako ľudí, ktorí zbohatli hlavne
na rozpade Sovietskeho Zväzu. Zaujímajú (resp. čoraz viac nás budú zaujímať) nás však
hlavne podnikatelia, ktorí sa „narodili“ už po rozpade ZSSR. Musíme si však uvedomiť, že
spúšťacím mechanizmom veľkej časti ruskej ekonomiky, hlavne jej šedej zóny, bola nízka
vymožiteľnosť práva pri prechode zo socialistického na kapitalistický model ekonomického
spoločenského poriadku, keď sa mnohí dokázali presadiť. Pomáha aj korupcia na najvyššej
úrovni (pravidelné štátne zákazky vďaka províziám). Podnikateľská činnosť, vrátane malých
podnikateľov sa sústreďuje hlavne vo veľkých mestách s takmer dokonalou infraštruktúrou.
V Rusku
v praxi
neexistuje
nič
podobné
ako
autorský
zákon.
Na ruskom internete sa preto vo veľkom môžu šíriť audiovizuálne diela. Ruské sociálne siete
sú
na
svete
dominantné
v pirátskom
šírení
multimediálneho
obsahu.
Vymožiteľnosť práva v Rusku veľmi nízka, hlavne čo sa týka povedomia o súkromnom
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Možno to prirovnať k dopravným policajtom. Pokiaľ ste neurobili nejaký dopravný priestupok, tak vás nikto
nebude na ceste zastavovať. A podobné je to aj pri podnikaní.
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Návrh zmluvy o vynucovaní práv duševného vlastníctva, tzv. ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement)
nebol zo strany Európskeho parlamentu prijatý. Kritizovali ju najmä organizácie, dohliadajúce na dodržiavanie
ľudských práv na internete. V kontexte posledných medializovaných škandálov, kde podľa získaných informácií
vláda USA elektronicky špehovala nielen svojich občanov, ale tiež niektorých predstaviteľov EÚ, bola snaha
o zavedenie ACTA zo strany jej odporcov, popisovaná ako aktivity za účelom vytvorenia ďalšieho orgánu
„globálnej svetovlády“.
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Súvisí to aj so stavom podnikateľského prostredia, ktoré je u nás skeptickejšie.
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Ak už nie Rusko, tak v minulosti ZSSR určite.

vlastníctve56.
Rusko sa vymyká všeobecným charakteristikám vyspelých štátov, hoci jeho ekonomická aj
politická sila sú obrovské. Na Rusku sú mnohé európske štáty energeticky závislé. Spojené
štáty americké sa snažia túto energetickú dominanciu Ruska v EÚ znížiť tým, že ponúka
Európe svoje zásoby bridlicového plynu. Zatiaľ však existujú práve legislatívne bariéry,
ktoré maria obchod – dovážať bridlicový plyn a ropu z USA. Európska únia by skôr mala
staviť na vlastné sily – využívanie energie z obnoviteľných zdrojov.
Obidva tieto ekonomicky silné štáty majú na Slovensku svojich investorov, viď. kapitola
„Definovanie dopadov nízkej úrovne vymožiteľnosti práva na podnikateľské prostredie v SR
v členení podľa aspektov odvetvových, regionálnych a podľa veľkosti podnikateľa a prípadne
aj podľa iných relevantných aspektov“.
Obchod Slovenska s Ruskom však zďaleka nie je iba energiách. Pre Rusov sme bránou na
trhy Európskej únie (aj preto sa potrebujeme na Rusko pozrieť v našej analýze bližšie).
Z tohto dôvodu u nás ruské firmy investujú milióny eur (myslíme transparentné investície).
Na príchode nových investorov pracuje aj Slovenská agentúra pre rozvoj investícií
a obchodu57. Aj niektoré Slovenské firmy napredujú v podnikateľských aktivitách smerom na
východ. Oplatí sa monitorovať prípadné zaujímavé ponuky na ruskom trhu. Zaujímavých
investorov z Ruska, ktorí už vstúpili, alebo sa chystajú vstúpiť na náš trh spolu s dôvodmi ich
vstupu,
uvádzame
v kapitole
o regionálnej
a odvetvovej
analýze.
Náš obchod s Ruskom je veľmi špecifický a nevyvážený pre známe príčiny: veľký podiel
energonosičov a iných surovín v dovoze, pričom vývoz zabezpečujú prevažne u nás
lokalizovaní zahraniční investori – výrobcovia automobilov a spotrebnej elektroniky (naozaj
sme pre Rusko len brána a nie cieľ). Naši výrobcovia, resp. naše značky sa len ťažko
presadzujú na ruskom trhu v konkurencii s globálnymi značkami.
Zlá povesť Ruska je podľa slovenských podnikateľov, ktorí majú skúsenosti s ruskými
obchodnými partnermi zveličená. Slovenskí podnikatelia sa nestretli so zlou platobnou
morálkou. Platia faktúry načas, avšak ak sme s ruskou spoločnosťou predtým nikdy
nespolupracovali, odporúčame nastaviť individuálne platobné podmienky, alebo využiť
úverové financovanie EXIMBANKY či komerčnej banky.
Práve ruskí podnikatelia na Slovensku sa občas sťažujú na nízku platobnú disciplínu
slovenských partnerov pri platení faktúr. Rusi sú pravdovravní, hneď zistia že ich klamete
a už si ich nikdy nezískate. Ruský trh rastie, kultivuje sa, vyvíja a pre podnikateľov sa
podmienky zlepšujú. Rusko sa snaží podnikateľov lákať. V Rusku sú tzv. voľné ekonomické
zóny, kde garantujú zahraničným investorom, že za zvýhodnenú cenu dostanú pôdu, dostanú
daňové úľavy a podobne. To svedčí o pokroku Ruskej federácie. Podnikateľské prostredie,
zvlášť v regiónoch, však doteraz nedosahovalo úroveň európskych štandardov.
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Bojovníci proti korupcii zo strachu radšej Rusko opustia.
Nový ruský biznis prichádza do Stropkova, Kežmarku a čoskoro sa rozhodne aj o investícii v Topoľčanoch.

Nie je však celkom zrejmé, v akom celkovom objeme sa na Slovensku nachádza ruský
kapitál. Rusi často investujú cez tretie štáty. Napríklad banka Sberbank, ktorá má matku
v Rakúsku (Slovenská časť je teda akosi vnučkou ruskej banky). Je tiež podozrenie, že mnohí
ruskí podnikatelia na Slovensku, hlavne malí a stredne veľkí podnikatelia neprispievajú
k celkovej vymožiteľnosti práva na Slovensku, skôr naopak. To že niekto prichádza okľukou,
ešte neznamená, že má zlé úmysly. Možno povedať že slovenské a ruské podnikateľské
prostredie je vzájomne prepojené viac, ako by sa podľa verejne dostupných údajov dalo zistiť.
Ak by sme chceli poznať aspoň približný objemu ruského kapitálu na Slovensku, museli by
sme urobiť prieskum v krajinách EÚ a zistiť, koľko firiem má ruských majiteľov. Následne
preveriť, koľko týchto zahraničných firiem vlastní spoločnosti na Slovensku.
Je zrejmé, že sa nemôžeme pomerne rovnať Ruskému trhu, náš vzťah je výrazne asymetrický,
avšak je tu práve členstvo v EÚ.

Časť IV: Definovanie dopadov nízkej úrovne vymožiteľnosti práva na podnikateľské
prostredie v SR v členení podľa aspektov odvetvových, regionálnych a podľa veľkosti
podnikateľa a prípadne aj podľa iných relevantných aspektov
V tejto kapitole sa pokúsime definovať negatívny vplyv faktorov ovplyvňujúcich
vymožiteľnosť práva na nami definované aspekty, samozrejme len tam kde to bude možné
a kde vidíme spoločné prieniky.
Budeme hľadať prieniky medzi podnikateľským správaním jednotlivcov (postoje, aktivity,
ašpirácie) a stavom podnikateľského prostredia, pričom faktory ktoré ho ovplyvňujú máme
zadefinované.
Ak chceme definovať dopady nízkej vymožiteľnosti práva na podnikateľské prostredie
SR, musíme poznať špecifiká hospodárskych odvetví, najmä tých u ktorých čakáme
v najbližších rokoch potenciál rastu a ktoré si vyžadujú aj nový pohľad na vymožiteľnosť
práva, nakoľko v nich ide o nové vzťahy medzi subjektmi (občan, štát, podnikatelia).
Napríklad informačné technológie, či podnikanie na internete (napr. elektronický obchod).
V indexe podnikateľského prostredia podnikatelia58 opakovane identifikujú funkčnosť
súdnictva a vymožiteľnosť práva ako jeden z najhorších prvkov v podnikateľskom prostredí
na Slovensku. Hlavnou príčinou tohto stavu sú nedostatky v legislatíve (menšie, väčšie až
systémové), ktorá upravuje oblasť súdnictva. Problém je niekedy aj v samotných sudcoch,
v ich časových, odborných aj osobnostných kompetenciách59.
Kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku sa podľa podnikateľov zhoršila aj
v štvrtom štvrťroku 201360, no tempo zhoršovania sa spomalilo a podnikateľmi vnímané
zhoršenie bolo miernejšie v porovnaní s predchádzajúcimi štyrmi štvrťrokmi. Aktuálna
hodnota Indexu podnikateľského prostredia, ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje
Podnikateľská aliancia Slovenska, je 66,3 bodu, čo v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom
predstavuje pokles o 2,72 percenta. Najväčšie výhrady podnikateľov sa i naďalej týkajú
vymožiteľnosti práva, nedostatkov v uplatňovaní princípu rovnosti pred zákonom a nestálej a
neprehľadnej legislatívy.
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Podnikatelia sprostredkúvajú pohľad z druhej strany – z tej, ktorej je vymožiteľnosť práva určená.
Zdĺhavý postup súdov je možné prirovnať k zdĺhavým postupom orgánov samosprávy - ekvivalent. Dobrý
podnikateľský nápad je brzdený buď na jeho začiatku, v rámci rozvoja firmy (je treba si uvedomiť či ide
o inštituciálny rozvoj firmy, alebo rozvoj produktu, kôli výrobe/predaji/distribúcii bola firma založená, ideálne
je, ak tieto dva rozvoje tvoria organický celok, potom na jednej strane je potrebné chrániť firmu a na druhej
strane chrániť ten nápad). Proti snahe firmy, ktorá chce u nás investovať hrá čas, napríklad problémy pri
stanoviskách samosprávy, ktorá si myslí, že napríklad ich kataster nie je vhodnou obcou na zlievareň, firma zase
argumentuje že má ISO a spĺňa kritériá európskeho a slovenského práva. Firma sa potom prestane spoliehať na
slovenskú lokalitu.
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http://alianciapas.sk/category/pravidelne_aktivity/index_podnikatelskeho_prostredia/

Najvýraznejší pokles spomedzi jednotlivých položiek Indexu podnikateľského prostredia
(IPP) zaznamenala v poslednom štvrťroku 2013 vymáhateľnosť práva a funkčnosť
súdnictva. Rating tejto položky výrazne klesá už štvrtý štvrťrok po sebe, tento krát o 8,97 %.
Aj napriek tomu, že na problémy v justícii sa poukazuje dlhodobo a sú pomerne známe,
k reálnej zmene podľa podnikateľov stále neprichádza. Masívna kritika súdnictva neustáva
i napriek skutočnosti, že v posledných rokoch došlo k miernemu skráteniu trvania súdnych
sporov. Okrem samotného trvania sporov sú hlavnými problémami častá nepredvídateľnosť
a najmä nevykonateľnosť súdnych rozhodnutí a neexistencia kvalitného monitoringu
efektívnosti práce sudcov. Funkčné súdnictvo a vymožiteľnosť práva sú pritom úplne
prvým predpokladom pre zlepšenie podnikateľského prostredia, keďže váha zákonov
upravujúcich podmienky na podnikanie priamo závisí od ich vymožiteľnosti na súdoch
a bez reálneho vymáhania pravidiel sa ich význam stráca.

Druhou najhoršie hodnotenou položkou sa stalo uplatňovanie princípu rovnosti pred
zákonom s poklesom o 7,8 %. Podnikateľom sa nepozdávajú najmä niektoré opatrenia, ktoré
sa vzťahujú iba na vybrané skupiny podnikateľov, čím deformujú trh a neprinášajú zlepšenie
podnikateľského prostredia ako celku. Rezervy vidia pri uplatňovaní existujúcich zákonov
v praxi. Pretrvávajú tiež problémy s platobnou disciplínou niektorých podnikov, čo vytvára
dojem, že niektorí podnikatelia si musia plniť svoje záväzky načas, zatiaľ čo iní nie.
Treťou najviac klesajúcou položkou je zrozumiteľnosť, použiteľnosť a stálosť právnych
predpisov. V hodnotení si pohoršila o 6,96 %. Pokles zapríčinili najmä neustále zmeny
v zákonoch týkajúcich sa podnikania, pričom podnikatelia týmto zmenám vyčítajú prehnanú
komplikovanosť, nelogickosť a nejednoznačnosť jednotlivých predpisov. Dôsledkom je, že
legislatíva sa stáva neprehľadnou a podnikatelia sa často dopúšťajú priestupkov i bez svojho
vedomia. V tejto oblasti by uvítali najmä výrazne kvalitnejšiu prípravu legislatívy
s dôsledným hodnotením jej dopadov na podnikanie, čo by minimalizovalo potrebu
dodatočných novelizácií.
Skoro všetky národné aj medzinárodné analýzy a štúdie týkajúce sa kvality podnikateľského
prostredia na Slovensku konštatujú, že najväčšími nevýhodami podnikateľského prostredia
v porovnaní s vyspelými krajinami (OECD, G8, EÚ) sú nízka vymožiteľnosť práva na
jednej strane a vysoká miera klientelizmu a korupcie na druhej strane.
Európska komisia tvrdí, že rozhodovanie slovenských súdov sa predĺžilo o dva mesiace. Na
definitívu sudcov musia ľudia a firmy čakať 437 dní. Rezort spravodlivosti tvrdí, že v
občianskoprávnom konaní došlo k skráteniu jeho priemernej dĺžky. Dĺžku súdnych konaní
považujú za jednu z hlavných prekážok vo svojom biznise naši podnikatelia61.
Podľa výsledkov štúdie Svetovej banky, zameranej na objektívne meranie právnej úpravy pre
Malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“) a ich vymožiteľnosťou v 183 štátoch sveta
dosiahnu MSP v SR vymoženie zmluvného záväzku v priemere až 565 dní, čo stačilo na 71.
miesto v celkovom hodnotení krajín. Z toho 90 dní zaberá podanie žaloby a prvé procesné
úkony (prijatie návrhu a doručovanie protistrane), ďalej obdobie 365 dní pre samotné konanie
pred súdom po vynesenie konečného rozhodnutia (vrátane odvolacieho konania) a 110 dní na
dobrovoľné alebo nútené vymoženie povinnosti uloženej súdom. Výsledky tohto projektu
odhadujú náklady vymoženia až na 30 % hodnoty pohľadávky, z čoho 14 % predstavujú
náklady na právne služby, 6 % súdny poplatok a 10 % náklady na samotné vymoženie.
V tejto štúdii sa v kategórii „vymožiteľnosť zmluvných záväzkov“ SR v rámci štátov
OECD umiestnila na 25. mieste (z 30 členov OECD).
85 % podnikateľov označuje nízku vymožiteľnosť práva v občianskom súdnom konaní za
rozhodujúcu alebo vážnu prekážku podnikania na Slovensku.
Vymožiteľnosť práva je jedným z pilierov demokracie, zdravej
spoločnosti a tiež aj tvorby nových a udržania starých pracovných miest62.
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ekonomiky,

Podnikateľské riziko si nemožno spájať s rizikom vstupu do nestabilného právneho
prostredia, resp. systému so slabou vymožiteľnosťou práva. Podnikateľské riziko spočíva
v tom, či firma odhadne potreby trhu a nevyužité zákaznícke segmenty na ňom a nie či skončí
kôli nevymoženému subjektívnemu právu.
Vystaviť faktúru je dnes extrémne nebezpečné, pretože množina tých, ktorí sa rozhodli
faktúry neplatiť(poučení mnohými nepotrestanými príkladmi) sa neustále zväčšuje. Priamo
úmerne s touto množinou sa zväčšuje aj
výška nedoplatku v sociálnej
a zdravotných poisťovniach, znižuje sa výber daní (zvlášť DPH). Sú sektory ekonomiky
(napr. stavebníctvo) kde neplatenie faktúr nadobúda likvidačný rozmer pre celé odvetvie.
Všetko uvedené ešte v spojitosti s korupciou63.
Dopady nízkej úrovne vymožiteľnosti práva na podnikateľské prostredie v SR budeme
pre potreby našej analýzy vnímať najmä z týchto východiskových hľadísk:











či sa jedná o začínajúceho podnikateľa, alebo už na trhu etablovaného – tzv. životný
cyklus podnikateľského subjektu,
odvetvový aspekt (ekonomické odvetvia),
regionálny aspekt (8 regiónov Slovenska),
veľkosť podnikateľa (mikropodniky, malé a stredné podniky, veľké podniky),
právna forma podnikateľa (fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie),
či ide o domáceho podnikateľa, ktorý sa rozhoduje medzi založením firmy
v slovenskom právnom systéme a odchodom do zahraničia, alebo či ide
o zahraničného investora ktorý sa rozhoduje, či svoju investíciu umiestniť práve na
Slovensku,
subjekty, u ktorých je vymožiteľnosť práva ohrozená ešte pred vstupom do zmluvného
vzťahu, alebo je ohrozená vymožiteľnosť ich subjektívnych práv vyplývajúcich práve
zo zmluvných vzťahov,
vymožiteľnosť práva z pohľadu dvoch súkromných firiem ktoré sú v spore, ale aj
z pohľadu firiem, ktoré si vymáhajú svoje práva od štátu.

Kapitola 5: Členenie podľa životného cyklu podnikateľského subjektu
Zameriame sa na životný cyklus malého podniku s inovatívnym nápadom64, pričom
spoločníci firmy sú mladí ľudia z regiónu, v ktorom je malá šanca získať pracovné miesto65.
Startup – dobrý nápad, zatiaľ bez výroby a investorov. Malí podnikatelia sa môžu spájať pod
väčších integrátorov66. Začínajúci podnikateľ sa musí sústrediť na zlepšovanie funkcií svojho
produktu a získavanie nových zákazníkov. Už vtedy musí ísť s kožou na trh a je
63
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Nemyslíme, tzv. nútené živnosti, keď napríklad kuchárku donútia prejsť na živnosť, ale podnikateľov ktorí
firmu založili z dôvodu, aby mohli začať reálne poskytovať služby, či predávať tovary.
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Aby sme mali motiváciu pomáhať im.
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Napríklad poskytovateľ určitej špecifickej služby pre MSP sa môže integrovať do väčšieho celku, ktorý
poskytuje pre MSP komplexné služby.
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nebezpečenstvo, že mu nápad niekto so silnejším finančným zázemím ukradne a dokáže ho
skôr masovo rozšíriť.
Podľa GEM Slovensko 201267 (ďalej len „GEM“), je podnikateľský cyklus možné podľa
obdobia, počas ktorého podnikateľ vyvíja svoju činnosť rozdeliť do štyroch cyklov:






Zámer podnikať v najbližších troch rokoch – výsledok takéhoto rozhodovania
ovplyvňujú: potenciál podnikania v konkrétnej krajine, vnímanie faktorov
ovplyvňujúcich a pôsobiacich (priamo či nepriamo) na podnikateľské prostredie,
spoločenská klíma, očakávania, schopnosti, strach zo zlyhania.
Rodiaci sa podnikatelia - menej ako tri mesiace reálneho a inštitucionálne zakotveného
podnikania.
Noví podnikatelia – 3 až 42 mesiacov.
Etablovaní podnikatelia – viac ako 42 mesiacov.

Podľa GEM, spadá vyššie menovaná druhá a tretia kategória podnikateľov do fázy tzv.
„Celková počiatočná podnikateľská aktivita“, skratka „TEA“.
Podnikatelia, ktorí vďaka rámci tzv. druhej šance68 majú vďaka učeniu a skúsenostiam väčšiu
pravdepodobnosť realizácie úspešného biznisu ako novozačínajúci podnikatelia. Z hodnotenia
Európskej komisie o Slovensku vyplýva, že poskytujeme neporovnateľné (nepriaznivé)
podmienky čestným podnikateľom, ktorí prerušili podnikanie a chcú opäť začať
s podnikateľskou činnosťou. Sme neporovnateľní v čase a nákladoch, ktoré je u nás treba
vynaložiť na likvidáciu biznisu , alebo v úrovni podpory druhej šance pre tých, ktorí chcú
znova začať69.
Medzi podnikateľské profily patria podľa GEM:
o Inkluzívnosť – pohlavie, vek, vzdelanie. Môžeme sem zaradiť aj príslušnosť
k niektorej z marginalizovaných skupín.
o Odvetvie – sektor hospodárstva.
o Dopad – rast podnikania, inovácie, internacionalizácia.
Podporný rámec pre podnikanie zo strany vlády SR si vyžaduje istý stupeň koordinovanosti.
Potom sa každá dobrá myšlienka pri zavádzaní do praxe rozbije na iných faktoroch, ktorým
nebola venovaná pozornosť70.
Najmä u malých a začínajúcich podnikateľov je možné konštatovať nižšiu dostupnosť71 tzv.
„komerčnej infraštruktúry“, t.j. je pre nich horšia (najmä cenovo) dostupnosť poskytovateľov
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Prerušenie podnikania, ako dôležitá fáza procesu podnikania – viď. kapitola zaoberajúca sa vymožiteľnosťou
práva malých a stredných podnikov..
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riemernom_podnikatelskom_prostredi
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Napríklad administratívnu a inštitucionálnu podporu začínajúcich podnikateľov môže pribrzdiť slabá úroveň
vymožiteľnosti práva.

poradenských služieb – okrem poskytovateľov poradenských služieb pri začatí podnikania
sem môžeme zaradiť aj účtovné, daňové, alebo právne poradenstvo.
Keďže takýmto obmedzením môže mať podnikateľ sťažený prístup k sledovaniu legislatívy,
noriem usmerňujúcich jeho podnikateľské odvetvie, účtovných a daňových zákonov, ale má
aj obmedzenú manévrovaciu schopnosť pri vyjednávaní so štátnou mocou, či v boji voči
ostatným účastníkom hmotnoprávnych vzťahov, je možné povedať, že nízka vymožiteľnosť
práva začínajúcich podnikateľov súvisí najmä s nasledovnými faktormi ovplyvňujúcimi
vymožiteľnosť práva:
 Stav právneho poriadku a periodicita zmien právnych noriem,
 Výklad právnej normy,
 Úroveň právneho vedomia účastníkov hmotnoprávneho vzťahu, zodpovednosť
subjektov pri uzatváraní hmotnoprávnych vzťahov, ochota účastníkov
hmotnoprávneho vzťahu správať sa v súlade s právnym poriadkom,
 Včasnosť zásahu účastníka hmotnoprávneho vzťahu proti porušovateľovi,
 Kvalita žaloby podanej na súd a zodpovedné správanie sa subjektu v priebehu
konania,
 Ochota a súčasne schopnosť povinného subjektu plniť na základe exekučného titulu.
Etablovaní podnikatelia s určitou podnikateľskými skúsenosťami (negatívnymi aj
pozitívnymi), ale aj so skúsenosťami s orgánmi štátnej správy, ktoré by mali zabezpečovať
vymožiteľnosť práva, okrem vyššie uvedených faktorov poukazujú tiež na:





Nezávislosť súdnej moci a sudcov, nezaujatosť sudcov,
Kvalita práce sudcov,
Zákonné, spravodlivé a presvedčivé súdne rozhodnutie,
Náprava zo strany európskych inštitúcií72 tých práv, ktoré boli ohrozené a porušené pri
vnútroštátnej aplikácii práva.

Kapitola 6: Členenie podľa právnej formy podnikateľa
 fyzické osoby73 – SZČO
 právnické osoby
U fyzických osôb (samostatne zárobkovo činných osôb - SZČO) je vymožiteľnosť práva
ešte dôležitejšia, pretože do výkonu podnikateľskej činnosti vstupujú celým svojim majetkom,
71

Avšak čo sa týka dostupnosti tzv. „fyzickej infraštruktúry“, tá je na Slovensku pre všetkých podnikateľov skôr
pozitívna, alebo aspoň nie negatívna. Ide napríklad o prístup k bankovým službám, dostupnosti k základným
energiám, či telekomunikačným službám. Nemožno napríklad tvrdiť, že začínajúci mladý podnikateľ má sťaženú
situáciu, keď si chce aktivovať hlasový či dátový paušál, alebo otvoriť účet v banke. Samozrejme šanca získať
úver je už oveľa nižšia, ako v prípade väčších a dlhodobejšie podnikajúcich firmách.
72
V štúdii „Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike“ uvádzajú riešitelia Európsky súd pre ľudské práva,
avšak pre potreby našej analýzy, ktorá sa zaoberá prevažne vymožiteľnosťou práva v podnikateľských vzťahoch,
spomíname európske inštitúcie vo všeobecnosti, môžeme sem zaradiť napríklad Súdny dvor Európskej únie
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Fyzické osoby oprávnené na podnikanie (SZČO) môžu a nemusia byť zapísané v obchodnom registri.

ba dokonca aj majetkom svojej rodiny. Aby si problémy „nenosil domov“, je výhodnejšie
podnikať formou spoločnosti s ručením obmedzeným. Náklady na založenie živnosti či
eseročky sa pomaly vyrovnávajú. V súčasnosti spôsobili rozruch medzi podnikateľmi tzv.
daňové licencie, či povinnosť vložiť základné imanie na bankový účet a preukázať tento vklad
ešte pred zápisom do obchodného registra. Mnohí, najmä začínajúci podnikatelia preto stoja
pred dilemou aká právna forma na podnikanie sa im viac oplatí.
Odborníci sa tak zhodujú na tom, že eseročka je stále výhodná pre tých, ktorí podnikajú v
takzvaných rizikových sférach. Ide o stavebníctvo či dopravu. Môže tam dôjsť napríklad k
odcudzeniu zariadenia či strojov. Práve tu môžu podnikatelia uplatniť ručenie do výšky
vkladu.
Ak sa v slovenskej legislatíve zmení jedna podmienka, tak sa pre podnikateľa nič až tak
nezmení. Inak je to pri viacerých zmenách. Podnikatelia na to živo reagujú a štruktúra medzi
akciovými spoločnosťami, živnostníkmi a eseročkami sa mení, a to podľa toho, čo je pre nich
výhodnejšie74. Pozerajú sa pri tom na výšku dane, odvodov, administratívnu náročnosť.
A podľa toho si nájdu formu podnikania, ktorá im vyhovuje. Novinkou sú už spomínané
daňové licencie, ktoré bude potrebné zaplatiť prvý krát v roku 2015 za rok 2014. Už na trhu
etablovaným podnikateľom neurobia licencie vážnejšie problémy. Rozhodujúce to môže byť
pre začínajúcich podnikateľov, ktorí sa môžu rozhodnúť pre živnosť namiesto eseročky, aby
sa tým vyhli daňovej licencii. Pre neaktívne firmy to zase môže byť dôvod na podanie návrhu
výmazu z obchodného registra.
Pokiaľ nebude uvedené inak, v ďalšom texte obmedzíme pojem podnikateľský subjekt na
taký, ktorý je zapísaný v obchodnom registri a podniká ako právnická osoba. Špecifiká iných
podnikateľských subjektov75, na ktoré môže mať vymožiteľnosť práva špecifický vplyv
uvedieme tam, kde to bude vhodné.

Kapitola 7: Členenie podľa veľkosti podnikateľského subjektu
Veľké podniky majú vplyv na Slovenskú ekonomiku, jej výkonnosť a zabezpečenie
energetických zdrojov. Malé podniky sú zase flexibilnejšie a dokážu zamestnávať na
lokálnej, ale aj interregionálnej úrovni (informačné služby, výskum, vývoj).
Pozitívny význam veľkých podnikov je v tom, že ak má veľký podnik sídlo v určitom
regióne, je väčšinou na čele výroby v celých reťazcoch množstva subdodávateľov.
Veľké finančné skupiny si často vyberajú konkrétne sektory, do ktorých kapitálovo vstúpia
a tak môže dôjsť k finančnej podpore konkrétnych sektorov76.
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Spomalenie rastu eseročiek v poslednom období je zapríčinené najmä zmenou legislatívy.
Zaujímajú nás aj iní mimovládni aktéri – ekonomické a obchodné združenia a komory, odborové organizácie,
predstavitelia miestnej a regionálnej samosprávy, ale aj tretieho sektora.
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Toto treba z národohospodárskeho významu vnímať pozitívne, aj napriek negatívnym názorom na veľké
finančné skupiny.
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Pobočky veľkých zahraničných firiem (medzinárodných koncernov) u nás zase umiestňujú
tzv. centrá zdieľaných služieb a svojou vyššou pridanou hodnotou (napr. počet pracovných
miest a hodnotou, vytvorenou na jedno pracovné miesto) sa takéto centrá vyrovnajú v regióne
aj veľkému priemyselnému podniku.
Mnohé malé podniky s inovatívnym produktom majú v na začiatku podnikania negatívne
skúsenosti s administratívnou záťažou77, nedostupnosťou bankových úverov78 alebo s veľkým
vplyvom lobistických skupín (korupcia, kartely79) pri akomkoľvek strategickom rozhodovaní.
Pozitívom vo vzťahu veľkých a malých podnikov, najmä v sektore výroby je skutočnosť, že
cieľom veľkého výrobcu je umiestnenie výrobných prevádzok svojich dodávateľov čo
najbližšie k výrobnému závodu. Preto je možnosť na vznik priemyselných parkov –
sústredenie výroby rôznych komponentov finálneho výrobku (napríklad automobilu) na jedno
miesto.
Uvedieme príklad dopadu nízkej vymožiteľnosti subjektívneho práva, ktoré vyplýva
priamo zo zmluvného vzťahu: Veľká stavebná firma ktorá stavia diaľnicu, si objedná
betonáž v menšej stavebnej firme. V priemere až 50 dní musia malí podnikatelia v obdobných
obchodných schémach čakať, kým dostanú za svoje služby zaplatené80. Mesační platcovia
DPH však musia najneskôr do 25 dní po skončení mesiaca, v ktorom vystavili faktúru musia
odviesť do štátneho rozpočtu vyfakturovanú DPH. Menší podnikatelia tak často musia platiť
štátu skôr, než im odberatelia faktúry uhradia. Prax je taká, že niekedy čaká menší podnikateľ
na preplatenie faktúry v stavebnom odvetví aj niekoľko mesiacov81.
U veľkých podnikov dostatok kapitálu určite pomôže, ak podniky narazia na komplikácie
v podobe legislatívy, vymožiteľnosti práva, byrokracie, či zdĺhavého a finančne náročného
systému patentovania.
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Väčšina slovenských aktérov malého podnikania (ktoré vo vyspelých štátoch tvorí základnú kostru miestnej
ekonomiky) tvrdí: „keď už nám štát nepomáha, keby nám aspoň neškodil“. Ak je toto konštatovanie pravdivé,
potom úspech malých podnikov na Slovensku sa rodí „napriek všetkému“ a nie vďaka podpory štátu.
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Nedostupnosť úverov môže súvisieť aj s nedôverou bánk k podnikateľom, preto je dôležité dobré
podnikateľské prostredie, založené na správnych a právnych fundamentoch.
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Odhalenie kartelovej dohody stavebných gigantov otvorí trh novým hráčom. Z určitých dôvodov môžu
„zabudnúť na zákazky“ Národnej diaľničnej spoločnosti. NDS dve spoločnosti Doprastav a Skanska vylúčila zo
súťaží. Kartel ešte z roku 2005 potvrdil aj Najvyšší súd. Vyťažiť z toho môžu ďalšie stavebné filmy. Firmy ktoré
NDS vylúčila sa ešte môžu odvolať na Úrad pre verejné obstarávanie. Firmy sa podľa zákona o verejnom
obstarávaní nemôžu počas najbližších rokoch uchádzať o štátne zákazky. Všetko, čo sa viaže so slovom „kartel“,
má na spoločnosti, ktorých sa to týka, veľmi negatívny marketingový dosah. Ešte väčšiu váhu to má z pohľadu
EÚ a účasti na tendroch mimo Slovenska. Súčasný stav využijú ďalší hráči v odvetví, či už domáci, alebo
z blízkeho zahraničia, ktorí sa doteraz uspokojili aj s pozíciou subdodávateľa. Zdroj Hospodárske noviny.
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Platí však zásada, že len ten má morálne právo vyžadovať od odberateĽov, aby mu platili načas, kto sám
dodržiava platobnú disciplínu.
81
Ministerstvo financií preto uvažuje, že súčasný systém zmení a časti podnikateľov umožní odvádzať DPH až
po zaplatení faktúr. Toto opatrenie by mohlo zmierňovať situácie druhotnej platobnej neschopnosti najmä
v prípade malých podnikov, ktoré nemajú voľné disponibilné zdroje a často sa tak musia zaťažovať úverom
z banky. Podľa Asociácie zamestnávateľských zväzov by sa výnimka mala týkať iba časti podnikateľov –
živnostníkov a menších firiem. Tieto opatrenia však môžu priniesť aj administratívnu záťaž pre účtovných
a daňových poradcov. Zdroj www.hnonline.sk.

Veľké podniky majú často nespravodlivú výhodu v tom, že môžu vynaložiť väčší objem
finančných prostriedkov na vedu a výskum. alebo viac na legislatívnych poradcov. Preto je
nutné nájsť mechanizmy ochrany malých pred veľkými. V organickom prostredí väčšinou
malí parazitujú na veľkých. V slovenských reáliách je to často opačne, veľkí využívajú
potenciál malých, pričom zo ziskov chcú čo najviac a straty v konečnom dôsledku prenášajú
na malých podnikateľov – hlavne pri obchodovaní so štátom.
Budeme vychádzať z delenia veľkosti podnikov v zmysle EÚ. Je to logické, nakoľko nás
zaujímajú hlavne podniky pôsobiace v EÚ, na ktoré zároveň pôsobí legislatíva členských
krajín EÚ. V zmysle tohto delenia potom podnikom zo strany EÚ, resp. členských štátov
prislúcha aj štátna pomoc určitej intenzity.
Počet zamestnancov a finančné limity určujúce kategórie podnikov


Kategóriu mikropodnikov, malých a stredných podnikov („MSP“) tvoria podniky,
ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil.
EUR
a/alebo
celková
ročná
súvaha
nepresahuje
43
mil.
EUR.



V rámci kategórie MSP sa malý podnik definuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej
ako 50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 mil.
EUR.



V rámci kategórie MSP sa mikropodnik definuje ako podnik, ktorý zamestnáva
menej ako 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2
mil.
EUR.



Veľký podnik je teda taký, ktorý zamestnáva viac ako 250 zamestnancov a ktorého
ročný obrat presahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha presahuje 43 mil.
EUR.

Veľké podniky sú často charakteristickým reprezentantom toho ktorého odvetvia a svojou
veľkosťou, obratom a počtomn zamestnancov majú priamy vplyv na ekonomicku
a zamestnanosť v Slovenskej republike. Takéto firmy dispopnujú kvalitným právnym
zastúpením, pričom náklady na právnikov nie sú pre ne likvidačné. Vymožiteľmosť práva pre
ne nie je až takým problémom. Zameriame sa preto hlavne na vymožiteľnosť práva u mikro,
malých a stredných podnikov.
 mikro a malé a stredné podniky
Rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku podporovala až do
28.02.201482Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len
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Zmenu názvu „Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania“ (NARMSP) na „Slovak Business
Agency“ (SBA) reflektujeme od 01.03.2014. Vždy keď bude v texte spomenutá NARMSP, myslíme tým
samozrejme SBA. Nakoľko názov SBA je pomerne nový v niektorých častiach textu uvádzame pôvodný názov.

„NARMSP“), ktorá vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou Európskej Únie a Vlády
Slovenskej republiky. Jej cieľom je posilniť konkurencieschopnosť sektora v rámci
spoločného trhu EU a na trhoch tretích krajín, prostredníctvom 4 základných priorít:





stimulácia rastu sektora,
zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti,
internacionalizácia-prienik na nové trhy,
uľahčenie prístupu MSP ku kapitálovým zdrojom.

V súčasnosti má agentúra právnu formu ako záujmové združenie právnických osôb a jeho
členmi sú okrem Ministerstva hospodárstva SR aj Združenie podnikateľov Slovenska
a Slovenský živnostenský zväz.
NARMSP bola založená na podporu rozvoja a rastu malého a stredného podnikania (ďalej
MSP) v Slovenskej republike so zreteľom na štátnu štrukturálnu, priemyselnú, technickú,
regionálnu a sociálnu politiku, koordinuje aktivity, vrátane finančných, na medzinárodnej,
štátnej, regionálnej a miestnej úrovni pre podporu a rozvoj MSP v Slovenskej republike a
vykonáva najmä nasledovné aktivity:












identifikuje a analyzuje bariéry rozvoja podnikania (kam patrí aj nízka
vymožiteľnosť práva v SR), formuluje návrhy na ich odstránenie, vrátane návrhov
právnych predpisov a prostredníctvom MH SR ako gestora pre MSP ich predkladá
vláde SR,
pripravuje návrhy pre formulovanie štátnej politiky a stratégie, dôležité pre oblasť
MSP. Prostredníctvom MH SR ako gestora pre MSP ich predkladá vláde SR,
plní úlohy spojené s odbornou realizáciou projektov a programov zameraných na
pomoc MSP v Slovenskej republike, napr. zdroje z EÚ.
v spolupráci s finančnými inštitúciami sa zúčastňuje na zakladaní úverových a
záručných systémov pre zakladanie, stimuláciu a rozvoj MSP,
podporuje rozvoj MSP prostredníctvom programov podpory MSP a finančných
výpomocí (návratných a nenávratných), ktoré prideľuje podnikateľom v rámci týchto
programov,
zabezpečuje realizáciu podporných programov pre MSP v jednotlivých regiónoch SR,
pričom spolupracuje s regionálnymi organizáciami zameranými na podporu MSP,
zabezpečuje budovanie infraštruktúry pre rozvoj podnikania (inkubátory) so
zameraním na podporu začínajúcich podnikateľov a inovatívne technológie,
zabezpečuje napojenie na existujúce európske informačné siete a databanky v
podnikateľskej oblasti,
iniciuje a povzbudzuje rozvoj a aktivity obyvateľstva v oblasti MSP prostredníctvom
propagačných programov pre verejnosť, vydávaním informačnej literatúry,
organizovaním konferencií, seminárov a výstav.

Malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“) sú základným stavebným kameňom európskeho
(ale aj celosvetového) hospodárstva.

Aby sme pochopili potrebu zvýšenia úrovne vymožiteľnosti práva na Slovensku, musíme
poznať charakteristiky podnikateľského prostredia, ktoré ovplyvňuje najmä MSP.
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) s účinnosťou od
1.3.2014 používa nový názov “Slovak Business Agency“ (SBA). So zmenou názvu prichádza
aj nová koncepcia podpory MSP na Slovensku. Víziou SBA je stať sa prvou voľbou
slovenských podnikov pri vzniku a rozvoji ich podnikania.
ARMSP podporuje malé a stredné podniky (MSP) na Slovensku už 20 rokov a predstavuje
unikátnu a overenú formu spojenia štátu, resp. Ministerstva hospodárstva SR a
podnikateľského sektora v zastúpení Združenia podnikateľov Slovenska a Slovenského
živnostenského zväzu.
V tomto prípade však nejde len o zmenu názvu, ale aj o zmenu koncepcie podpory malého a
stredného a podnikania. Tú má svojimi aktivitami reprezentovať SBA. Základným motívom
zmeny je poskytovať služby komplexnejším a účinnejším spôsobom a to v rámci celého
životného cyklu podnikateľa.
Dôvody uvedenia nového konceptu ovplyvnilo viacero zásadných faktorov: pretrvávajúci
vplyv globálnej hospodárskej krízy, klesajúca konkurencieschopnosť MSP a ich vysoká
„úmrtnosť“, strácajúca sa chuť populácie podnikať, ale aj potreba implementovať agendu
Európskej komisie v oblasti MSP a v neposlednom rade spomínaná nutnosť komplexnej a
koordinovanejšej podpory podnikania.
„Potreba zmeny názvu vrátane zmeny skráteného názvu agentúry vyplýva z rozšírenia
zamerania činnosti a súčasne aj nových výziev, ktoré predstavuje napríklad
internacionalizácia podnikania nielen v priestore spoločného trhu EÚ, ale aj na trhoch tretích
krajín. Samotné slová použité v názve sú dostatočne známe a bežne používané aj širokou
verejnosťou“83.
Filozofiou SBA je vytvoriť centrum typu one-stop-shop, v ktorom záujemca o podnikanie,
podnik v počiatočnom štádiu rozvoja a samozrejme aj existujúci MSP získa informácie, rady,
priestor na vlastný rast, či kooperáciu, rôzne typy financovania a pod.
Nefinančné služby SBA záujemcov o podnikanie a začínajúcich podnikateľov budú rozdelené
do niekoľkých základných foriem, napr. služby akcelerátora, inkubátora, co-workingu a pod.
Súčasťou podpory pre MSP budú aj poradenské a mentoringové služby, ktoré majú pomôcť
zvýšiť mieru prežitia najmä nových podnikov a garantovať účinné využívanie finančných
podporných nástrojov v podobe mäkkých úverov alebo kapitálového financovania.
SBA chce aj naďalej pôsobiť ako súčasť medzinárodnej siete Enterprise Europe Network,
ktorú iniciovala Európska komisia s cieľom podpory podnikania, inovácií a výskumu.
Nóvum predstavuje aj plán SBA začať podporovať v podnikaní tzv. marginalizované skupiny
(ženy, mladí, seniori, handicapovaní, migranti).
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Uviedol generálny riaditeľ agentúry Branislav Šafárik

S využitím skúseností SBA v Bratislave budú následne iniciované pobočky aj v ostatných,
vybraných regiónoch SR. Zámerom nie je budovať novú infraštruktúru, ale naopak využiť
existujúcu infraštruktúru (napríklad univerzity, vedecko-technické parky) a zapájať i rôznych
partnerov. Podstatou je dosiahnutie synergie súkromného, verejného, či akademického
sektora, zabezpečenie systematickej podpory začínajúcich i existujúcich MSP a stimulovanie
dopytu a ponuky medzi podnikateľským a výskumno-vývojovým sektorom.
Súčasťou novej filozofie podpory MSP je aj legislatívna iniciatíva v podobe Zákona o
podpore malého a stredného podnikania, ktorý vytvorí jasný rámec, pomenuje spôsoby a
aktérov podpory a uvedie do praxe aj nástroje, prostredníctvom ktorých sa bude SBA snažiť
zlepšovať podnikateľské prostredie ako celok. Pôjde napríklad o zavedenie tzv. testu malých a
stredných podnikov, teda identifikovanie a odstraňovanie bariér pre podnikanie malých a
stredných podnikateľov, ktorí tvoria 99,9% podnikov v SR.
Týmto zákonom sa Ministerstvo hospodárstva SR z pozície gestora malého a stredného
podnikania snaží o účinnejšiu koordináciu politiky podpory MSP, ako aj o rozšírenie
uplatňovania európskych zásad zakotvených v Zákone o malých a stredných podnikoch (tzv.
Small Business Act). V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že Slovensko je jedinou
krajinou z V4, ktorá takýto zákon ešte nemá84.
Podnikateľské prostredie
Malé a stredné podniky sú základným stavebným kameňom európskeho hospodárstva.
Súčasný systém podpory podnikateľského prostredia je pomerne neprehľadný a zahŕňa
množstvo aktérov. Obraz o ňom, by Vám mal poskytnú článok Politika štátnej podpory MSP.
Pozornosť je venovaná ústredným orgánom štátnej správy, záujmovým, profesijným a
stavovským organizáciám.
Politika štátnej podpory malých a stredných podnikov - Inštitucionálny rámec podpory
MSP
Je možné konštatovať, že súčasný systém podpory je pomerne neprehľadný, zahŕňa množstvo
aktérov, ktorí sa problematikou podpory MSP zaoberajú a je tiež charakterizovaný zložitými
väzbami. Úlohy ústredných orgány štátnej správy aj v zastúpení špeciálnych agentúr, sa
koncentrujú prevažne okolo tvorby politiky a získavania zdrojov, bankové inštitúcie a fondy,
slúžia najmä na realizáciu týchto politík, aj keď ich iniciátorom a zakladateľom môžu byť
orgány štátnej správy. Patria sem aj záujmové, profesijné a stavovské organizácie.
Jedným z cieľov záujmových a profesných združení a stavovských organizácii (ZPZSO)
je umožniť svojim členom zúčastňovať sa na legislatívnom procese. V súčasnosti je účasť
záujmových združení MPS na tvorbe legislatíve umožnená prostredníctvom nasledujúceho
mechanizmu:
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Zdroj http://www.sbagency.sk/

 Prostredníctvom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ),
ktorá je jedným z členov v trojstranných rokovaniach v Rade hospodárskeho a
sociálneho partnerstva (tripartita). Členstvo v AZZZ je dobrovoľné, členom sa môže
stať organizácia združujúca zamestnávateľské subjekty, ktoré zamestnávajú
pracovníkov, majúca reprezentatívny charakter, celoslovenskú pôsobnosť a spravidla
uzatvárajúca kolektívne zmluvy. Presadzovanie záujmov AZZZ sa uskutočňuje aj
prostredníctvom bilaterálnych vzťahov s NR SR a s vládou SR.
Členstvo je dobrovoľné a členom AZZZ SR sa môže stať každá organizácia
združujúca zamestnávateľské subjekty, ktoré zamestnávajú pracovníkov, majúca
reprezentatívny charakter, celoslovenskú pôsobnosť, spravidla uzatvárajúca kolektívne
zmluvy a tiež významný zamestnávateľský subjekt - právnická osoba registrovaná na
území SR, ktorý je členom niektorého z členských zväzov AZZZ SR. AZZZ SR v
súčasnosti združuje 28 zamestnávateľských zväzov.
 Prostredníctvom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), ktorá spolu s AZZZ
zastupuje zamestnávateľov v Rade hospodárskeho a sociálneho partnerstva a tvorí ju
21 zväzov a 8 individuálnych členov, zamestnávajúcich vyše 300 tisíc zamestnancov,
združuje cca 1300 podnikateľských subjektov , pokrývajúcich všetky segmenty
hospodárstva,
 Prostredníctvom Hospodárskej rady vlády, zloženej z 21 členov, medzi ktorými
figurujú okrem predstaviteľov ústredných orgánov štátnej správy aj zástupcovia
inštitúcií, ktoré plnia významné úlohy v oblasti hospodárskej politiky a renomovaní
odborníci z oblasti ekonomickej teórie a praxe V rokoch 1999-2001 zastúpenie malého
a stredného podnikania bolo priamo inštitucionalizované vo forme Rady vlády pre
malé a stredné podnikanie, avšak uvedený poradný orgán bol zrušený,
 Prostredníctvom Slovak Business Agency Predtým (Národnej agentúry pre rozvoj
malého a stredného podnikania), ktorá pravidelne vyhodnocuje stav malého
a stredného podnikania v SR, ako aj môže priamo predkladať návrhy na udržanie
pozitívnych trendov, resp. na skvalitnenie podnikateľského prostredia všeobecne.
Účasť ZPZSO v NARMSP je zabezpečená prostredníctvom Správnej rady a Dozornej
rady.
Medzi najdôležitejšie záujmové a profesijné združenia (stavovské organizácie) v oblasti
malého a stredného podnikania, ktoré pôsobia na území SR sú:







Združenie podnikateľov Slovenska;
Slovenská živnostenská komora;
Slovenská obchodná a priemyselná komora;
Slovenský živnostenský zväz;
Slovenský zväz výrobných družstiev;
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora.

Uvedené stavovské organizácie zastupujú záujmy svojich členov, ako aj môžu poskytovať
podporu formou poradenstva, školenia a iných aktivít.
Právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie sú nadradené právnym aktom
členských štátov Európskej únie.
Legislatíva SR - Legislatívny a daňový rámec podnikania MSP
Kvalita, stabilita a predvídateľnosť legislatívneho rámca je určujúcim faktorom stavu
podnikateľského prostredia. Medzi kľúčové legislatívne predpisy s vplyvom na podnikanie v
SR patria predovšetkým Živnostenský zákon, Zákonník práce, Obchodný zákonník, zákony o
sociálnom a zdravotnom poistení, ako aj daňové zákony. Legislatívny rámec SR je dlhoročne
hodnotený skôr negatívne, a to najmä pre časté zmeny a nedostatočnú analýzu z hľadiska
dopadu noriem na podnikanie a nákladov, ktoré podnikateľom prinášajú.
Každý zo zákonov nejakým spôsobom vytvára prekážky alebo obmedzuje výkon
podnikateľskej činnosti. Zákony sú navyše často formulované bez toho, aby brali do úvahy
rôznu veľkosť podnikov. MSP sa tak dostávajú do znevýhodnenej situácie. Sú totiž
vystavované rovnakým povinnostiam a prekážkam ako veľké podniky, ktoré však majú väčšiu
kapacitu na ich riešenie. Reakciu na tento problém predstavuje v rámci legislatívneho procesu
presadzovanie zásady „najprv myslieť v malom“85.
Jednou z najčastejších adresovaných problematík týkajúcich sa legislatívneho prostredia je
znižovanie administratívnej záťaže a byrokratických povinností podnikateľov. Zlepšenie stavu
v tejto oblasti bol v posledných rokoch cieľ prakticky každej vlády SR.
Zo širšieho a dlhodobejšieho pohľadu je stav legislatívneho rámca v SR charakteristický
neustálymi zmenami. Na tento stav upozorňujú mnohé prieskumy medzi podnikateľmi, ako aj
rôzne organizácie zaoberajúce sa kvalitou podnikateľského prostredia. Neustále zmeny
spôsobujú nestabilitu a neúmerný tlak na sledovanie a naštudovanie zmien v zákonoch zo
strany MSP. Táto skutočnosť platí aj pre kľúčové legislatívne predpisy, čo dokazuje aj
prehľad uvedený v nasledujúcej tabuľke. Novelizácie sú zavádzané nielen priamo
(novelizáciou príslušného zákona), ale často aj nepriamo, prostredníctvom novelizácie iných
zákonov, čo spôsobuje komplikácie.
Tabuľka: Prehľad novelizácii kľúčových legislatívnych predpisov pre podnikanie
Názov zákona
Živnostenský zákon (č. 455/1991 Zb.)

Dátum Počet
prijatia novelizácii
1991
95

Zákon o súkromnom podnikaní občanov (č. 105/1990 Zb.)

1990

5

Zákonník práce (č. 311/2001 Z. z.)

2001

28
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Presadzovanie princípu „najprv myslieť v malom“ vyplýva z agendy SBA, ktorej uplatňovanie je zo strany EK
zvažované ako kondicionalita pre realizáciu podpory v rámci pripravovaného programového obdobia politiky
súdržnosti EÚ 2014 – 2020.

Zákon o sociálnom poistení (č. 461/2003 Z. z.)

2003

50

Zákon o zdravotnom poistení (č. 580/2004 Z. z.)

2004

27

Obchodný zákonník (č. 513/1991 Zb.)

1991

36

Zákon o dani z príjmov (č. 595/2003 Z. z.)

2003

44

Zákon o dani z pridanej hodnoty (č. 222/2004 Z. z.)

2004

19

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 2004
odpady a drobné stavebné odpady (č. č. 582/2004 Z. z.)
Stavebný zákon (č. 50/1976 Zb.)
1976

17

Zákon o verejnom obstarávaní (č. 25/2006 Z. z.)

2006

20

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii (č. 7/2005 Z. z.)

2005

13

26

Zdroj: Zbierka zákonov, spracované NARMSP

Živnostenský zákon
Už zo samotného faktu, že živnostenský zákon upravuje podmienky podnikania a kontrolu
dodržiavania týchto podmienok v živnostiach tvoriacich podstatnú časť všetkých
podnikateľských aktivít fyzických a právnických osôb vyplýva, že jeho podoba má výrazný
vplyv na kvalitu podnikateľského prostredia. Cieľmi zákona je ochrana verejných záujmov v
podnikaní, riadny výkon živnosti, evidencia podnikania a ochrana záujmov zákazníkov, ako aj
zamestnancov podnikateľov. Ako vyplýva z vyššie uvedenej tabuľky č.1 jedná sa o najviac
novelizovanú legislatívnu normu súvisiacu s podnikaním. Cieľom novelizácie živnostenského
zákona v priebehu posledných 6 rokov bolo zjednodušiť najmä začiatok a koniec podnikania.
Táto snaha viedla v roku 2007 k vybudovaniu jednotných kontaktných miest (ďalej len
„JKM“) na obvodných úradoch, čo predstavovalo citeľný prínos predovšetkým pre MSP a
začínajúcich živnostníkov. Tí môžu pri ohlasovaní živnosti splniť aj daňovú registráciu k dani
z príjmov a oznamovaciu povinnosť a zároveň sa prihlásiť do systému povinného zdravotného
poistenia, čo výrazným spôsobom zjednodušuje administratívne procedúry.
Zákonník práce
Podoba Zákonníka práce predstavuje vzhľadom na podnikateľské prostredie jednu z
najdôležitejších legislatívnych noriem. Jeho predmetom je najmä problematika vzniku a
skončenia pracovného pomeru, dĺžky výpovednej doby a výšky odstupného, úprava pracovnej
zmluvy a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, úprava pracovného
času, problematika miezd, prekážok a bezpečnosti v práci atď. Oblasť pracovného práva je
však do určitej miery ovplyvňovaná aj predpismi EÚ a aktmi Medzinárodnej organizácie
práce. Z pohľadu MSP sa dlhodobo upozorňuje na častú a časovo nesystémovú novelizáciu
Zákonníka práce. Najväčšiu časť nákladov, ktoré sa dajú pripísať na vrub Zákonníka práce
tvoria náklady na náhrady mzdy, mzdových zvýhodnení za prácu nadčas, v noci a rôznych
príplatkov a doplatkov. Ide teda najčastejšie o náklady zahrnuté do miezd zamestnancov.

Ďalšiu časť záťaže tvoria regulácie, ktoré diktujú nutnosť dosiahnuť dohodu, prerokovať,
alebo oznámiť zákonom predpokladané informácie zástupcom zamestnancov.
Zákony o sociálnom a zdravotnom poistení
Zákony týkajúce sa sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sú podnikateľmi vnímané
ako zaťažujúce predovšetkým z dôvodu výšky povinných odvodov. V oblasti administratívnej
záťaže podnikateľov boli prijaté niektoré kroky k jej zníženiu najmä prostredníctvom
umožnenia elektronickej komunikácie medzi podnikateľmi a Sociálnou poisťovňou. Napriek
tomu odvodové povinnosti sú stále ešte pre MSP administratívne zaťažujúce predovšetkým
ide o vypĺňanie tlačív, výkazov, prihlášok a iných požadovaných formulárov. Časté zmeny sa
nevyhýbajú ani zákonom o sociálnom a zdravotnom poistení.
Obchodný zákonník
Obchodný zákonník vychádza zo súkromnoprávnych zásad, ako je ochrana súkromného
vlastníctva, zmluvná voľnosť, sloboda podnikania, či ochrana hospodárskej súťaže.
Charakterizuje ho rovnosť strán, neformálnosť úkonov a široká miera dispozitívnosti v
podobe často sa objavujúcej formulácie „pokiaľ nie je dohodnuté inak.“. Vzhľadom na tieto
skutočnosti môžeme konštatovať, že Obchodný zákonník nepredstavuje väčšie problémy pre
podnikateľské prostredie a MSP. Naopak jeho časti predstavujú právnu infraštruktúru, ktorá
umožňuje bezpečné podnikanie. Medzi predpisy a regulácie, ktoré sú spôsobilé vyvolávať u
MSP záťaž, môžeme zaradiť rôzne účtovné povinnosti, resp. povinnosti, k splneniu ktorých
podnikateľ potrebuje právnu asistenciu advokátov a notárov a náklady spojené s povinnosťou
podnikateľov uvádzať množstvo špecifických údajov pri založení alebo rozširovaní
prevádzok. Preto môžeme považovať Obchodný zákonník za jeden z najmenej zaťažujúcich
legislatívnych predpisov.
Citeľnú záťaž spôsobujú predovšetkým povinnosti, ktoré si vyžadujú prizvanie právneho
odborníka a jeho neustála novelizácia, ktorá sa pravidelne odohráva viackrát do roka.
Zákon č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
Cieľom novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákona č. 348/2011 Z. z.) bolo zefektívniť tlak na dodržiavanie platobnej disciplíny
v obchodnom styku, ako aj tlak na včasné riešenie hroziaceho úpadku dlžníka a zároveň
nenútiť dlžníka z dôvodu krátkodobej a prechodnej platobnej neschopnosti iniciovať
konkurzné konanie a prenechať prípadnú iniciatívu plne v dispozícii veriteľa.
Ministerstvo spravodlivosti SR sa v novele snažilo riešiť problém vykazovania cudzích
zdrojov, ktoré sú však v skutočnosti vlastnými zdrojmi, v podnikoch. Úprava jednak zmenila
definíciu predlženia (§ 3 ods. 3), uľahčila možnosti iniciovania konkurzného konania
veriteľmi (§ 12 ods. 2 písm. c/) a zaviedla podriadené uspokojenie pohľadávok spriaznených
veriteľov dlžníka (§93 ods. 3).
Daňové zákony
Slovenská republika je jednou z krajín, ktorá sa podujala na radikálnu zmenu svojho
daňového systému od 1. 1. 2004. Reforma znamenala zavedenie princípu rovnej dane pre daň
z príjmov a DPH, ergo zdaňovanie rovnakou sadzbou. Od 1. 1. 2013 bol princíp rovnej dane
zrušený a zaviedli sa odlišné sadzby dane z príjmov pre rôzne právne formy podnikania a pre
rôzne výšky príjmov. Aktuálna daňová sústava SR pozostáva z priamych a nepriamych daní.

Podľa účelu sa rozlišujú dane dôchodkové, majetkové, spotrebné a daň z pridanej hodnoty.
Medzi kľúčové daňové zákony ovplyvňujúce podnikanie patria prirodzene najmä Zákon o
dani z príjmov a Zákon o dani z pridanej hodnoty.
Medzi hlavné nedostatky legislatívneho rámca SR patrí neistota vyplývajúca z častého
novelizovania dôležitých legislatívnych úprav a absencia systematického hodnotenia
legislatívy, resp. regulácií ex ante a ex post.. Vysoké je aj administratívne zaťaženie, ktoré
vytvára podnikateľským subjektom zbytočné náklady. Určitou výhodou je zjednodušená
registrácia podnikateľov podnikajúcich v oblastiach, ktoré sú zahrnuté v Smernici
2006/123/ES o službách na vnútornom trhu, kde od 1. januára 2012 bola spustená
elektronická komunikácia s občanom (elektronické JKM) pre všetky činnosti zahrnuté v
smernici o službách.
Napriek zavedeniu metodiky hodnotenia vybraných vplyvov na Slovensku stále chýba
hodnotenie vplyvu pripravovaných legislatívnych návrhov na MSP (MSP test), ktoré by
dokázalo kvantifikovať dopady na MSP. Dôležité je aj monitorovanie dopadu aplikácie
platných legislatívnych úprav na podnikanie MSP, ktoré môže byť dobrým ukazovateľom
účinnosti legislatívnych noriem a zároveň východiskom pre navrhovanie úprav legislatívneho
prostredia. Ohrozenie do budúcnosti predstavuje aj potenciálny ďalší nárast daňového a
odvodového zaťaženia podnikateľských subjektov.
Prehľad právnych predpisov viažucich sa na jednotlivé oblasti podnikania je možné nájsť i na
stránke www.msponline.sk.
Zoznam štátnej legislatívy týkajúcej sa MSP možno nájsť tu (v časti „súbory“):
http://www.nadsme.sk/sk/content/legislativa-sr

 Veľké podniky
Veľkí podnikatelia na Slovensku sú vnímaní hlavne prostredníctvom sektora v ktorom
pôsobia. Priestor je tu interaktívny, ľudia sa vzájomne poznajú a akékoľvek rozhodnutia
v biznise môžu mať vplyv aj na politiku. U nás je úzky okruh ľudí, ktorí sa poznajú
a vzájomne si delia biznis. Slovensko je malá krajina a všetko sa vníma citlivejšie. Aj v USA
sa veľkí hráči poznajú, navzájom komunikujú a stretávajú sa. Aj s vládou. Funguje tam
lobing. V zahraničí sa v ťažiskových sektoroch lepšie podniká, pretože väzby na politikov
nemusia byť také silné ako u nás. V zahraničí veľkého podnikateľa berú ako potenciálneho
zamestnávateľa veľkého počtu ľudí. Na Slovensku sa na podnikateľa pozerajú cez prizmu
toho, akú politickú stranu sponzoruje, či koho volí. Pokiaľ je to v rámci debaty je to
v poriadku. Nesmú však byť na sebe závislí. Ak sú ich väzby iba na dohadoch, je zbytočné to
riešiť, pričom výsledok bude iba neistota. Je potrebné ísť po dôkazoch a keď sú, obviniť
konkrétnych ľudí. V korupcii sa už okrem deformovania práva dostávame aj hlboko do
trestnoprávnej roviny. Pochybnosti u nás budú dovtedy, kým na kľúčových miestach budú
sedieť politickí nominanti. Na Slovensku nie je korupcia až taká veľká, avšak ľudia vnímajú
zmienku o nej veľmi citlivo.

Opatrenia kľúčové pre rozvoj Slovenskej ekonomiky budú v našom prípade tie, ktoré sa
svojou podstatou prelínajú v práve a v ekonomike. Právo nie je samoúčelné, ale je to nástroj
predvídavosti a zásahov štátu voči tým, ktorí nedodržiavajú spoločenskú zmluvu.
Stredné a väčšie podniky (väčšinou už s prepojením na zahraničné firmy) potrebujú
motivačný daňový systém a zaujímavú politiku vo vzťahu k investorom.
Na získanie investičného stimulu má firme stačiť, ak preinvestuje 200 miliónov eur86.
Podľa odborníkov ide o krok správnym smerom. Tvrdia, že sa tým obmedzí korupcia, ktorá sa
so štátnou pomocou v niektorých prípadoch spája. Po novom tak budú pravidlá nastavené
jasnejšie a transparentnejšie.
Na druhej strane by však mal štát zvážiť, či je len jediná podmienka dostačujúca. Bolo by
logické, keby boli stanovené ďalšie základné parametre, ktoré by investor pre získanie dotácie
mal splniť.
Faktom je, že investície takýchto veľkých rozmerov prichádzajú na Slovensko len raz za
niekoľko rokov. V minulosti podobnú sumu u nás minul napríklad púchovský Continental či
bratislavský Volkswagen.
Na možné ďalšie riziká upozorňujú aj odborníci. Napríklad, ak existuje jediné kritérium, tak
môžu začať vznikať investície, ktoré ho budú spĺňať, ale nie sú prospešné pre krajinu z
dlhodobého hľadiska. Preto by kritériá mali byť v súlade s dlhodobou stratégiou a potrebami
spoločnosti, štátu či regiónu. Mali by teda zohľadňovať to, čo chceme podporiť dlhodobo. A
to napríklad oblasti podnikania s vyššou pridanou hodnotou, vývoja a výskumu, znižovanie
nezamestnanosti, zvyšovanie podielu vzdelanostnej ekonomiky, inovácií a podobne.
Boj o investorov, ktorí dostávajú chuť expandovať, sa však zostrí. O tom, kto investora získa,
rozhoduje viacero faktorov. Od toho, do čoho chce firma investovať, koľko by tu mohla mať
dodávateľov, až po to, aké úľavy mu ponúknu jednotlivé krajiny. Je pravdepodobné, že bez
nepriaznivých legislatívnych zmien (podľa hodnotenia podnikateľov) by Slovensko
považovalo za atraktívnu destináciu ešte viac investorov.
V mnohých sektoroch spracovateľského priemyslu má však Slovensko dobré konkurenčné
postavenie. To pramení z dobrého pomeru medzi kvalifikáciou a nákladmi na pracovnú silu.
Napriek tomu, že sa rozbeh roka v lákaní investícií vydaril, podľa odborníkov k zásadnému
obratu nedôjde. A to dovtedy, kým sa výrazne neupravia zákony, ktoré sa dotýkajú
podnikania na Slovensku. Neustále sa meniace zákony vytvárajú v legislatíve chaos87.
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Dvesto miliónov eur bude už od mája kľúčová hranica pre firmy, ktoré chcú pomoc od štátu. Ak sa im totiž na
Slovensku podarí preinvestovať minimálne takúto sumu, automaticky dostanú daňovú úľavu. A to bez ohľadu na
to, koľko ľudí zamestnajú. Ministerstvo hospodárstva to vníma ako štandardnú úpravu, ktorú využívajú aj iné
štáty
87
V niektorých štátoch EÚ majú takú zásadu, že ak nový zákon zvýši firmám byrokraciu, pri inom predpise ju
zasa znížia. Tým sa administratívne zaťaženie firiem vyrovná. Mohlo by to tak fungovať aj u nás. Na Slovensku
je však problém v tom, že sa k podnikateľom a priori pristupuje ako k podvodníkom

Čoraz viac investorov v poslednom čase prichádza všeobecne do Európy. Jedným z dôvodov
je samozrejme, aj pomerne jemné oživenie ekonomiky. Na druhej strane však rôzne štúdie
hovoria, že stredná Európa je veľmi dobrou oblasťou na investovanie, a teda aj Slovensko.
Dôvodom je stabilné právne prostredie, dobrá infraštruktúra. Na západe majú mnohé firmy
problém znižovať náklady, svoj biznis presúvajú do Európy. V medzinárodných rebríčkoch
konkurencieschopnosti sa však Slovensko v posledných rokoch posúva dole. Podobné
rebríčky však na rozhodnutia investorov nemajú až taký vplyv. Príkladom je Maďarsko,
ktoré je v rebríčkoch vyššie ako my, čo sa týka prichádzajúcich investícií, tak počet klesá.
Príčinou môže byť aj nestabilné prostredie – viď. kapitola o porovnaní Slovenska so štátmi
EÚ. Naopak Slovensko je v rámci krajín V4 po Česku druhé, čo sa týka počtu investícií na
jedného obyvateľa. Investora totiž zaujímajú najmä, aká je infraštruktúra, dane, školstvo
a vymožiteľnosť práva. Čoraz viac k nám prichádzajú firmy s vysokou pridanou hodnotou.
Preto je potrebné túto pridanú hodnotu chrániť, napríklad aj efektivitou vymožiteľnosti práva,
či ochrany duševného vlastníctva. V ktorých konkrétnych aspektoch je to pozitívna zmena:
tieto miesta sú dlhodobejšie udržateľné, ľudia sú totiž vysoko kvalifikovaní. Inak je to
v prípade firiem s nižšou pridanou hodnotou. Tie sa jednoduchšie sťahujú do lacnejších
krajín.
Kapitola 8: Domáci podnikatelia a zahraniční investori
V globálnom svete je medzinárodná orientácia dôležitá nielen pre nadnárodné spoločnosti, ale
aj pre malých a stredných podnikateľov. Je tiež známe, že čím je krajina väčšia, tým je
medzinárodný prienik malých a stredných podnikateľov nižší a naopak88. Tak isto je známe,
že orientácia na medzinárodné podnikanie sa zvyšuje s ekonomickým rastom krajiny89.
Každý potenciálny investor, najmä z vyspelých štátov sveta, si pri investičnom rozhodovaní
v inej, ako vlastnej krajine položí minimálne túto otázku: „Ktoré sú silné a slabé stránky
podnikateľského prostredia v porovnaní s krajinami, ktoré sa právom považujú za lídrov
v oblasti podpory podnikania a zdravého podnikateľského, či právneho prostredia?“
Investor očakáva niečo, na čo je zvyknutý zo svojej domovskej krajiny. Nikto sem neprinesie
duševné vlastníctvo, ani kvalitnú technológiu, ak mu ju u nás ukradnú. Vymožiteľnosť práva
– chrániť hodnoty, ktoré tvoria podnikatelia. Štát ani inštitúcia materiálne hodnoty nevytvára.
Ani to nemá byť jeho cieľom. Má len nastaviť také podmienky a zabezpečiť ich plnenie, ktoré
tvorcov hodnôt (v našom prípade podnikateľov) v čo najvyššej miere motivujú k činnosti, ale
ich aj v plnom rozsahu ochránia keď budú tieto hodnoty ohrozené. Preto štát musí prihliadať
na názor tých, ktorí hodnoty tvoria.
Niektorí podnikatelia sa spoliehajú sami na seba, začínajú od nuly a idú stále ďalej, preto
nechcú investora, ktorý by mohol narušiť ich organický vývoj. Nechcú zrýchľovať svoj vývin
tak, aby nebol organický.
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V prípade Slovenska, ako malej krajiny s veľkým počtom zahraničných investorov to jednoznačne platí.
http://www.gemconsortium.org/docs/download/2200

Niektorí (a hlavne domáci) vnímajú Slovensko tak, že systematicky podvádzame. Keby bola
rovnaká istá firma v susednom Rakúsku, bolo by to v ich očiach dôveryhodnejšie, nikto ani
len nezapochybuje, že by mohlo ísť o nejaký podvod, preto sú hranice stále dôležité. Potom
trpíme aj tým, že ľudia nechcú utrácať peniaze doma. Slováci sami sebe neveria
a podkopávajú svoju autoritu.
Veľké investície sa nezaobídu bez dodávateľov. Veľký investor (napr. KIA) prinesie tisícky
nových pracovných miest vo vlastných závodoch, ale aj u subdodávateľov. Zlepší život
v zaostalejších regiónoch tým, že ponúkne nadpriemerné platy (v porovnaní s priemernou
mesačnou mzdou v konkrétnom regióne90). Vďaka zamestnanosti pritiahne do regiónu aj nové
služby, hotely, reštaurácie, či obchodné centrá. Taktiež stúpne dopyt po výstavbe
priemyselných zón, či bytov. Netreba zabúdať ani na zlepšenie kultúry podnikateľského
prostredia (silný investor vyžaduje rovnakú kultúru ako vo svojej domovskej krajine, aj
napriek tomu, že u nás ponúkne nižšie mzdy), či dokonca vzájomné zbližovanie kultúr, ak ide
o investora z iného svetadielu. Vďaka masívnej investícii a vytvoreniu tisícok pracovných
miest môže dôjsť až zníženiu nezamestnanosti v danom regióne, čo sa prejaví aj na
celoštátnych štatistikách. Investor z inej krajiny dokáže dotiahnuť zo svojej domovskej
krajiny ďalších investorov (najsilnejší obchodný argument je odporúčanie). Pre zvýšený
záujem investorov by mal preto štát zaviesť administratívne mechanizmy, ktoré môžu byť
rozhodujúce pri finálnom rozhodnutí veľkého investora, usadiť sa v tom ktorom štáte.
Vnímanie vymožiteľnosti práva môže byť práve vo finále rozhodovania rozhodujúcim
faktorom91. Dôležitý je aj ľudský kapitál, teda dostatok ľudí s požadovaným vzdelaním
a pracovnou históriou92. Nemožno však zabúdať ani na javy, ktoré z právneho hľadiska môžu
mnohí vnímať negatívne (aj keď ide o spoločný záujem) a to napríklad vyvlastňovanie
pozemkov, na ktorých má vyrásť priemyselný park. Ale je to podobne ako dotácie
z eurofondov – zvýši sa dopyt po službách, zníži sa nezamestnanosť. V kombinácii
s dotačnými mechanizmami môže aj naďalej dochádzať k synergickým efektom – príchod
veľkého investora a využívanie zdrojov z dotačných mechanizmov.
Kapitola 9: Aspekt ohrozenia práva podnikateľského subjektu – ex ante a ex post
Ohrozenie uplatnenia a vymožiteľnosti subjektívneho práva podnikateľského prostredia môže
vzniknúť:
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Ešte pred vstupom do vzťahu93 (napríklad zmluvného) z ktorého mu vyplývajú určité
(napríklad zmluvne definované) práva a povinnosti.
V etape po vstupe do zmluvného vzťahu, keď sú ohrozené práva podnikateľského
subjektu vyplývajúce priamo zo zmluvy.

Preto sa veľkým investorom oplatí otvárať svoje prevádzky v regiónoch s nižšími platmi a nižšou kúpnou
silou.
91
Na podnikanie sa musíme pozerať aj z psychologického hľadiska.
92
Tu vidieť uzatvárajúci sa kruh, lepšia vymožiteľnosť práva, viac prostriedkov na vzdelanie a zamestnanosť –
priamu tvorbu pracovných miest.
93
Napríklad z dôvodu korupčného správania jeho potenciálnych konkurentov.

Kapitola 10: Popis schémy vymožiteľnosti práva vzhľadom na zmluvné vzťahy medzi
podnikateľskými subjektmi a štátnymi inštitúciami
V rokoch 2014 – 2020 bude Slovensko čerpať 15 miliárd eur z eurofondov. Toto číslo je však
len indikatívne, reálne čerpanie bude závisieť od pripravenosti Slovenska vyčerpať čo najviac
z týchto zdrojov. A v tejto súvislosti budú dôležité aj procesy, ktoré je Slovensko schopné
zabezpečiť a súlad s európskou legislatívou. Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú schopnosť
členskej krajiny reálne čerpať alokované zdroje z eurofondov patria napríklad tieto:
Pripravenosť štátnej a verejnej správy, vrátane úradníkov (mnohí nepoznajú podnikateľské
prostredie zvnútra, tak ako bankový úradník vybavujúci úvery pre podnikateľov nikdy
nepodnikal, resp. nebol súčasťou podnikateľského prostredia) zabezpečujúcich prideľovanie
finančných zdrojov (hodnotiaci proces, zazmluvňovanie projektov, kontrola VO, resp.
kontrola hospodárskej súťaže v eurofondoch – štát si často „objednáva“ u iných subjektov
napĺňanie svojich programových priorít, napríklad poverí obec aby vytvorila pracovné miesta
pre marginalizované skupiny, alebo opravila obecnú školu). A s tým všetkým súvisiaca
vymožiteľnosť práva. Čo už je väčší impulz na zlepšenie vymožiteľnosti práva, ako
problémy, ktoré môžu nastať nedodržiavaním, či nesprávnou aplikáciou zákona tak, že sú
ohrozené práva a povinnosti subjektov postupujúcich podľa týchto zákonov?
Eurofondy sú príležitosť čerpať peniaze na chýbajúce zdroje v infraštruktúre, rozvoji vidieka
či zvýšenie zamestnanosti. Hlavným cieľom eurofondov je znižovať ekonomické a kapacitné
rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie.
Samozrejme, dotácie z eurofondov sú až dôvodom číslo dva, ktorý prispieva k rozvoju
krajiny. Tým prvým dôvodom sú a pád obchodných bariér, ktoré umožnia každej firme
uchádzať sa o miesto v súťaži na vnútornom trhu s 500 miliónmi ľudí. Ako aj otvorenie sa
Slovenska voči zahraničným investorom a naopak. Musíme však pritiahnuť sofistikovanejšie
investície a tiež viac podporovať slovenských podnikateľov s dobrými podnikateľskými
nápadmi. Čím je však nápad inovatívnejší, tým vyššiu úroveň zabezpečenia faktorov
pôsobiacich na vymožiteľnosť práva si vyžaduje. Otvorenie trhov investorov prináša
nové ekonomické impulzy.
Rozdiely vo využívaní eurofondov krajinami bývalej V494: Poľsko dokázalo vyčerpať dve
tretiny zdrojov alokovaných na roky 2013 – 2020. Na druhom mieste je Maďarsko (cca. 60
%), zaostávajú Česká republika a Slovensko, ktoré sú približne na rovnakej úrovni (cca. 50
%).
Z minulého obdobia si treba vziať ponaučenia. Nároky Európskej komisie a kontrola súladu
slovenskej legislatívy súvisiacej s čerpaním eurofondov s legislatívou Európskej únie bude

94

Zdroj www.hnonline.sk, stav k 31.12.2013, finálne čísla samozrejme ešte nie sú dostupné, nakoľko finančné
prostriedky pridelené štátom na roky 2007 – 2013 je možné čerpať až do roku 2015, resp. podľa určitých
výnimiek až do roku 2016.

intenzívnejšia95. České aj Slovenské skúsenosti z minulého obdobia sú porovnateľné. Systém
je nastavený príliš komplikovane. Máme veľa operačných programov, často s prelínajúcimi sa
prioritami. Potom je ale potrebné zapojiť do implementácie veľa štátnych úradov. Každý má
nastavené svoje vlastné podmienky, čo komplikuje prehľadnosť prostredia v čerpaní dotácií
ale zároveň audity kontrolných orgánov, Európskej komisie, či Európskeho dvora audítorov
neustále upozorňujú na nezvládnuté dodržiavanie legislatívy. Dôsledkom toho je, že
podnikateľské subjekty (vrátane neziskového sektora, či sektora samosprávy) neustále
upozorňujú na to, že ich práva (čerpať finančné zdroje na základe zrealizovaných aktivít), ako
jednej zmluvnej strany sú netransparentným prostredím neustále ohrozované. Problémom je
tiež nízka transparentnosť na jednej strane a vysoká miera korupcie na strane druhej. Boli
zdokumentované a verejne prezentované mnohé prípady, keď z verejných zdrojov neboli
podporené verejne prospešné projekty, ale projekty nič neriešiace a schválené vďaka
korupčným väzbám. Je preto na mieste zjednodušiť a sprehľadniť systém, aby sa
minimalizovali prípady korupcie v procese výberu projektov, ale zároveň aby neboli
postihovaní poctiví príjemcovia pomoci, ktorý majú problém, na už zrealizované projektové
aktivity a dodávateľom preplatené faktúry dostať od poskytovateľov pomoci v zmluvne
prisľúbené finančné prostriedky.
Prioritou vlády na roky 2014 až 2020 je čerpať zdroje v týchto oblastiach:
Ochrana životného prostredia – 4,06 miliardy eur
Dopravná infraštruktúra – 3,53 miliardy eur
Výskum, inovácie, vzdelávanie – 2,68 miliardy eur
Boj proti chudobe a nezamestnanosti – 2,36 miliardy eur
Elektronická verejná správa – 1,13 miliardy eur
Rozvoj vidieka – 0,88 miliardy eur
Ako vidíme, tieto zdroje sú zacielené na oblasti, ktoré najviac trápia krajiny EÚ a najviac tie,
ktoré nepatria medzi jej zakladateľské štáty. Ak sa podarí vyčerpať tieto zdroje, bude to do
roku 2022 (pravidlo n+2) kľúčový príspevok k rozvoju týchto oblastí. Bude dobudovaná
infraštruktúra, zníži sa nezamestnanosť, zvýši sa efektivita verejnej správy (tým aj súdov),
zlepšia sa kapacity – ľudské zdroje, Slovensko sa posunie na vyššiu úroveň vo vede
a výskume, dôjde k ochrane životného prostredia, atď.. no nato je potrebné dosiahnuť taký
stav podnikateľského prostredia a prostredia v oblastiach ktoré garantuje právny štát
Okrem poskytovateľov - riadiacich a sprostredkovateľských orgánov (ministerstvá a vládne
agentúry) budú do procesov využívania zdrojov (čerpania) ako prijímatelia zapojené subjekty
súkromného sektora, či subjekty štátnej správy a samosprávy.
Dodržiavanie zmlúv, resp. zmluvné plnenie oboch strán, korupcia pri výbere projektov,
obchádzanie zákona o VO, či neschopnosť štátnych úradníkov a podnikateľov vzájomne
komunikovať vedú často až k situácii, keď je ohrozená vymožiteľnosť práva jednej zo
zmluvných strán.
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Pomoc zo zdrojov EÚ vždy sprevádza zdĺhavý administratívny proces, ktorý si vyžaduje množstvo času
a splnenie množstva byrokratických podmienok. Prijatie každej dotácie je väčšinou spojené s prijatím množstva
záväzkov, ktoré nemusia byť pre podnikateľský subjekt úplne výhodné.

Na jednej strane nadmerná byrokracia a podozrenie z korupcie odrádza žiadateľov o európske
fondy, na druhej strane po získaní dotácie sú problémy s jej čerpaním.
Kapitola 11: Odvetvové členenie
Pri členení odvetví, v ktorých sa počiatoční alebo etablovaní podnikatelia angažujú, budeme
vychádzať z klasifikácie GEM96 a zoskupíme odvetvia do 4 skupín:
A) poľnohospodárstvo a ťažobný priemysel (S1P),
B) stavebníctvo, výroba, doprava, sieťové odvetvia, komunikácie, veľkoobchod (S2P)
C) biznis služby, financie, poisťovníctvo, reality (S3P),
D) služby pre koncových spotrebiteľov (maloobchod, ubytovacie, reštauračné, osobné,
zdravotné, vzdelávacie, sociálne, rekreačné...) (S4P).

V krajinách s vyšším stupňom ekonomického rozvoja a vyšším inovačným zameraním je
podiel97 podnikateľov v počiatočnej podnikateľskej aktivite a tiež etablovaných podnikateľov
angažovaných v biznis službách, ako aj v službách pre konečných spotrebiteľov98. Naopak,
v krajinách, ktoré sú v nižšej fáze ekonomického rozvoja prevláda vyššia angažovanosť
v prvých dvoch skupinách odvetví, na Slovensku je to hlavne stavebníctvo, výroba,
poľnohospodárstvo a automobilový priemysel. V Rusku je to najmä ťažobný priemysel.
Podnikatelia zahrnutých do počiatočnej podnikateľskej aktivity na Slovensku, podnikajú
prevažne v kategórii S4P, teda v službách pre koncových spotrebiteľov. Tu sa zrejme
prejavuje aj vysoký počet živnostníkov, podnikajúcich napríklad v poisťovníctve. Je to škoda,
pretože by sme sa radi vymanili z podporných služieb do oblastí s vyššou pridanou hodnotou.
Najviac tzv. etablovaných podnikateľov99 podniká v druhej skupine odvetví, t.j. stavebníctvo,
výroba, automobilový priemysel.
Medzi špecifikum posledných rokov musíme zaradiť aj elektronické obchodovanie, ktoré je
fenoménom na celom svete s dostatočnou IKT infraštruktúrou, zmenšuje, resp. ruší význam
vzdialenosti v oblasti reklamy, marketingu a predaja výrobkov. Ponuka sa stáva dostupnou aj
pre spotrebiteľov žijúcich na území iných členských štátov, v dôsledku čoho nadobudlo
„bezhraničné“ obchodovanie reálnu dimenziu. V súvislosti s legislatívnymi zmenami (napr.
súdna spolupráca členských štátov spočívajúca v zlepšení prístupu k súdom v cezhraničných
sporoch, posilňovanie bezpečnosti internetu a prístupu k ponúkaným službám, zvyšovanie
úrovne ochrany spotrebiteľa) došlo k zvýšeniu dôvery spotrebiteľov v netradičné formy
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http://www.gemconsortium.org/docs/download/2428
http://www.gemconsortium.org/docs/download/2428
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Viď. Rakúsko – rozvinutý bankový a poisťovací sektor, či sektor služieb v cestovnom ruchu. Tieto sektory
práve v Rakúsku nepochybne patria medzi najrozvinutejšie na svete.
99
http://www.gemconsortium.org/docs/download/2428
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obchodovania100, zastúpené elektronickým obchodom. Tak ako je dôvera pri elektronickom
obchodovaní podmienená prieskumom elektronického trhu a silou odporúčaní, tak by to malo
fungovať aj pri preverovaní potenciálnych obchodných partnerov.

Elektronický obchod nie je nový distribučný kanál pre súčasné podniky, ale nový typ firmy.
Myslieť treba aj na to, že mnohí ľudia ešte nedôverujú elektronickým obchodom. Na internete
je veľa podvodníkov a každý poctivý obchodník má iba krátky čas na to, aby potenciálneho
klienta presvedčil, že je dôveryhodný.
Pri vytváraní hodnotiacej bázy základných odvetvových a regionálnych štatistík budeme
vychádzať zo zdrojov, ktoré poskytuje štatistický úrad Slovenskej republiky na stránke
http://www.statistics.sk/. Zavedieme klasifikácie - zoznam kategórií, ktoré štrukturujú
informácie v určitej oblasti. Pre potreby našej analýzy potrebujeme poznať triedenie určitých
ekonomických, sociálnych alebo demografických javov a procesov. Pri skúmaní
vymožiteľnosti práva na Slovensku v ekonomickej oblasti sa nezaobídeme bez údajov,
mapujúcich štruktúru ekonomiky Slovenskej ekonomiky vztiahnutú na regionálne
a odvetvové charakteristiky.
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Vinárstvo na Slovensku bolo rozvinuté už pred rokom 1989. Sprivatizované vinice. Výroba
kvalitného vína, napríklad na juhovýchodnom Slovensku. Za socializmu bola snaha posilniť
regióny v ktorých sa niečomu darilo a to centrálne plánovaným hospodárstvom. Exkluzívne
značky vín, ku ktorým sa bežný človek nedostal. Dnes už sa o to postarajú malí podnikatelia,
ktorí sú flexibilní. Potom kvalitná značka (v tomto prípade pre konzumentov) predáva
Slovensko v zahraničí, zvyšuje povedomie, ale aj hrdosť Slovákov. Po revolúcii sa miestne
vinárstva dostali do rúk privatizérom, ktorí očakávali rýchly zisk. Východoslovenské vína sa
takmer stratili z mapy, dnes sa situácia obracia. Vína zbierajú ocenenia. Segment trhu Horeca. Známy spor o značku Tokaj – zvyšuje atraktivitu oblasti. Cezhraničný spor.
Podmienkou fungovania trhu s poľnohospodárskymi výrobkami bolo zriadenie platobnej
agentúry, ktorá je správcom celkovej finančnej pomoci pre poľnohospodárstvo.
Na Slovensku je uznaných šesť vinohradníckych oblastí, z ktorých víno je možné dodávať do
ostatných krajín EÚ:
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Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Juhoslovenská vinohradnícka oblasť
Stredoslovenská vinohradnícka oblasť
Nitrianska vinohradnícka oblasť
Východoslovenská vinohradnícka oblasť
Tokajská vinohradnícka oblasť

V minulej dekáde ešte netradičné, dnes v určitých oblastiach už dominantné.

V podkapitole týkajúcej sa Košického kraja uvedieme príklad reálneho vplyvu vymožiteľnosti
práva na konkrétny región a jeho rozvoj, kde jedno rozhodnutie súdu môže zmeniť celkové
smerovanie mikroregiónu.

Priemysel
Na Slovensku je niekoľko priemyselných odvetví s dlhodobou tradíciou ako sú napríklad
strojársky, chemický, elektrotechnický, drevospracujúci a potravinársky priemysel. Priemysel
v súčasnosti prechádza fázou prudkého rastu a to nielen vďaka výraznému prílevu
zahraničných investorov. Slovensko sa v súčasnosti stáva jedným zo svetových lídrov v
automobilovom priemysle. Dvaja veľmi známi výrobcovia áut PSA (v Trnave) a KIA Motors
(v Žiline) sa pridali už k etablovanému závodu Volkswagen pri Bratislave101. V budúcnosti by
sa však Slovensko chcelo viac orientovať na podporu produkcie a služieb s vyššou mierou
pridanej hodnoty ako aj podporu ICT, SSC a najmä výskumno-vývojových projektov.
Podľa Programového vyhlásenia Vlády SR z roku 2012 má rast priemyselnej produkcie byť aj
naďalej dominantným činiteľom hospodárskeho rastu SR. Má kľúčovú úlohu v zabezpečovaní
životných istôt občanov a stability slovenskej spoločnosti. Cieľom hospodárskej politiky
vlády v oblasti priemyslu bude taký rozvoj, ktorý rýchlosť a kvalitu konvergencie slovenskej
ekonomiky priblíži k úrovni vyspelých krajín EÚ. Podporí ju rastom priemyselnej výroby
založenej na zvyšovaní jej konkurencieschopnosti prostredníctvom inovácií, ako aj
investíciami do progresívnej výroby s vysokou pridanou hodnotou. Priemysel sa nemôže
zapájať do globálnej ekonomiky iba prostredníctvom nadnárodných monopolov operujúcich
na našom území, ale aj vlastnou aktivitou za pomoci štátu.
Jedným zo strategických krokov Slovenska v rámci podpory zahraničných investícií je aj
výrazná podpora investícií do R&D a prezentácia domáceho slovenského výskumnovývojového prostredia. Kvalitný a rozvinutý výskum a vývoj patri medzi kľúčové znaky
vyspelých krajín, rastu hospodárskej úrovne krajiny, trvalo udržateľného rozvoja a podpory
vedomostnej spoločnosti a ekonomiky založenej na inováciách. Moderné technológie,
podpora inovácii, inovatívneho biznisu, kreativity, vzdelávania, budovania výskumnovývojových centier, laboratórií a skúšobní sú v súčasnosti najdôležitejšie oblasti pre
napredovanie celej krajiny. Slovensko má potenciál stať sa R&D krajinou, aj preto patrí
podpora zahraničných investícií do R&D k jedným z hlavných nástrojov rozvoja inovácií v
priemysle a zvyšovania atraktívnosti Slovenska.
Automobilový priemysel
Slovensko sa stalo jedným z vedúcich výrobcov automobilov v strednej Európe, a to najmä
vďaka prítomnosti troch svetových automobiliek: Volkswagen (Bratislava); PSA Peugeot
Citroën (Trnava) a Kia Motors (Žilina). Slovenské napredovanie medzi najdôležitejšie
svetové centrá v automobilovom priemysle sa začalo v skorých 90-tych rokoch, kedy sa
nemecká automobilová spoločnosť Volkswagen rozhodla vybudovať závod na výrobu
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Plus platí, že ak sa darí veľkej automobilke, darí sa aj celému reťazcu subdodávateľských firiem, ktoré sú na
ňu naviazané. Tak sa veľký podnik môže stať hospodárskou kostrou celého regiónu, v slovenských pomeroch to
môžno vzťahovať aj celoštátne.

automobilov pri Bratislave. Odvtedy sa Volkswagen stal najväčším výrobným koncernom s
vedúcim postavením vo vývoze.
Ďalší stimul pre rast automobilového priemyslu a rozvoja dodávateľského sektora na
Slovensku podporil príchod silných automobiliek PSA Peugeot-Citroën z Francúzska a KIA
Motors z Južnej Kórei, kde obidva koncerny začali svoju výrobu v roku 2006.
Jedno z najluxusnejších terénnych vozidiel na svete Porsche Cayenne sa bude celé vyrábať
na Slovensku. To je rozhodnutie prémiovej automobilky Porsche, ktorým prelomila tabu.
Doteraz totiž platilo, že všetky jej automobily sú vyrobené v Nemecku. Po roku 2016 - 2017
sa nová generácia SUV vozidiel Cayenne bude vyrábať v bratislavskom závode koncernu
Volkswagen. Značka Porsche sa radí do portfólia nemeckého koncernu Volkswagen. Z našich
liniek v súčasnosti schádza nalakovaná karoséria, ako aj veľký podiel komponentov, finálne
sa však montuje v nemeckom Lipsku. Dva dôvody: Porsche rozširuje ponuku modelov, čo si
vyžaduje dodatočné výrobné kapacity. Náklady na pracovnú silu, ktoré sú na Slovensku
v súčasnosti cca. 2,5 krát nižšie ako v Nemecku.
Záujem o luxusné terénne auto každoročne stúpa, bohatí segment zákazníkov má na kvalitu
a rád si priplatí. Keď nabehne do výroby, stane sa najluxusnejším automobilom vyrábaným
v našom regióne. Vyplýva to z reorganizácie výroby koncernu Volkswagen, ktorý na
Slovensku zamestnáva cca. 9400 ľudí. Slovensko má v automobilovom priemysle neskutočne
veľké renomé. Zákazníci často ani nemusia tušiť kde sa model ich obľúbeného auta zmontuje.
Stále je to nemecká automobilka, nemecký inžiniering. Marketingoví špecialisti v Porsche
majú tento krok ošetrený. Luxusnému segmentu sa v predaji darí, pričom dianie vo svete naň
veľký dosah nemá (bohatí sú stále bohatí, ak nie viac). Tento trend môže pokračovať
v prospech menších krajín ako je Slovensko. Výhodou je tiež to, že v prémiovom segmente
nie je až taká konkurencia ako v strednej triede.
Neobstojí už konštatovanie, že Slovensko je len fabrika pre zahraničné automobilky.
Dôkazom je aj fakt, že Porsche riskuje práve s nami. Imidž automobilky je založený na
magickej formulke „made in Germany“. Argumenty: Nižšie platy, slabšia vyjednávacia
schopnosť odborov a fakt že Porsche Cayenne sa už na 80 % vyrába v Bratislave. Top závod
koncernu Volkswagen. Nemci sú známi tým ignorujú lobing a sladké reči vlády, rozhodujú sa
podľa faktov a čísel.
Historické rozhodnutie Porsche sa môže podpísať aj na tvorbe nových pracovných miest.
Šanca je najmä u (sub)dodávateľov.
V porovnaní c ČR však máme nižšie platy (napríklad v automobilkách). Rozdielnosť platov je
daná predovšetkým historicky. Čechy boli hospodársky rozvinutejším územím už v období
Rakúsko-Uhorska a Slovensko nikdy tento rozdiel nedokázalo dobehnúť. Česko bolo
priemyselnou oblasťou už v období, keď na Slovensku dominoval agrosektor. Nemožno
očakávať, že ekonomický rast u nás bude výrazne vyšší ako u susedov. Nič iné pritom platy
nahor nepotiahne.

Luxusné autá prinesú prácu stovkám Slovákov aj vo forme subdodávok. Napríklad slovenská
firma c2i bude v Dunajskej strede vyrábať materiály pre automobily Bentley, Porsche
a Jaguar.
Bentley, Porsche, Jaguar či McLaren. Aj záujem týchto prestížnych automobiliek prinesie do
Dunajskej Stredy štyri stovky nových pracovných miest. Slovenská spoločnosť c2i totiž
plánuje v tamojšej fabrike rozširovať výrobu aj vývoj. „Máme rozbehnutých viacero
projektov asi od desiatich rôznych spoločností. V podstate spolupracujeme s každou
prémiovou automobilkou v Európe,“ konštatoval pre HN konateľ spoločnosti Patrick Hessel.
Jeho firma prerazila vo svete komponentmi z uhlíkových vlákien.
Nové miesta. Firma plánuje do výroby a vývoja investovať 2,5 milióna eur. Spolu s tým sa
zvýši aj počet zamestnancov. Ten má zo súčasných dvoch stoviek do roka narásť o 50 nových
pracovníkov. „V horizonte ďalších troch rokov by sme však chceli zamestnávať spolu 600
ľudí,“ pokračuje šéf fabriky Hessel. Aj táto investícia by mohla pomôcť znížiť
nezamestnanosť v Dunajskostredskom okrese, ktorá sa momentálne pohybuje na úrovni okolo
12 percent. Spoločnosť bude spočiatku naberať predovšetkým robotnícke pozície, no už teraz
sa obzerá po konštruktéroch, ktorých je na trhu nedostatok.
ICT (informačné a komunikačné technológie)
Množstvo kvalifikovaných absolventov s jazykovými a programátorskými znalosťami už na
Slovensko prilákalo najväčšie spoločnosti v oblasti IT služieb, ako Accenture, Dell, Hewlett
Packard, IBM, Lenovo, T-Systems alebo Siemens. Bratislava sa tak už stala „hniezdom pre
kontaktné centrá a centrá zdieľaných služieb (Financial Times, február 2007). Faktory ako
veľká spotreba dát, nízke náklady na infraštruktúru a vysoká hustota obyvateľstva, prilákali
na Slovensko aj výskum, vývoj a telekomunikácie.
Po tom, ako investori v IT a komunikáciách objavili Bratislavu, sa začínajú postupne
orientovať aj na iné mestá ako Košice, Žilinu a Trenčín. Tieto mestá spájajú charakteristiky
ako ľahká dostupnosť z hľadiska cestnej infraštruktúry (Žilina, Trenčín) alebo letísk (Košice,
Bratislava). Okrem toho, ďalšími faktormi je dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily,
prítomnosť univerzít a tradície v IT a komunikáciách.
V porovnaní s ostatnými krajinami EÚ má Slovensko podpriemernú penetráciu
širokopásmového internetu (broadband) a drží sa na treťom najhoršom mieste, zároveň však
postupne dobieha priemer EÚ v počte domácností, ktoré majú vlastné pripojenie na internet.
Digitálne vysielanie (DVB-T) najneskôr v roku 2012 úplne nahradí doterajšie analógové
televízne vysielanie, čo vytvára priestor pre vznik nových televízií, zvýšenie konkurencie na
mediálnom trhu a tým aj tlak na zvýšenie kvality programov. Divákom, okrem možnosti
prijímania viacerých programov, prinesie aj interaktívne ovládanie vysielania samotným
divákom, prípadne aj perspektívne poskytovanie služieb mobilnej televízie, internetových
služieb a pod.
Veľkú šancu na zvýšenie ekonomického rastu v Európe ponúkajú veľké a otvorené dáta a ich
intenzívnejšie využívanie. Témou sa zaoberá analýza Varšavského inštitútu ekonomických

štúdií Veľké a otvorené dáta v Európe: Motor rastu alebo premárnená príležitosť? Analyzuje
28 členských štátov EÚ a informuje o možnostiach prechodu k riešeniam riadených dát. Tie
by do roku 2020 mohli znamenať prínos až 206 miliárd eur do európskej ekonomiky, čo
predstavuje dodatočný rast HDP o 1,9 percenta. Slovensko má potenciál rastu v rozvinutom
výrobnom sektore, ktorý je dobre integrovaný do medzinárodných dodávateľských reťazcov.
Štúdia mu predpovedá prírastok HDP na úrovni takmer dvoch percent. Na naplnenie scenára
priniesli autori štúdie tri hlavné odporúčania. Po prvé, harmonizácia regulačných opatrení
a noriem v oblasti dátových služieb musí zohľadňovať rôznu úroveň pripravenosti členských
štátov. Ďalej, veľké a otvorené dátové projekty závisia od technológií, ktoré umožňujú zber,
prenos, skladovanie a spracovanie údajov. Preto sa odporúča začlenenie cloudových riešení
do stratégie správy vecí verejných vo výrazne väčšej miere. Tu zdôrazňujeme, že je potrebné
vytvoriť legislatívny rámec aj v tejto oblasti podnikania, ktoré už naozaj súvisí s verejnou
službou, pričom údaje by mohli byť aj zneužité. A na záver je to kontinuálne vzdelávanie
v perspektívnych oblastiach prírodných vied, techniky, technológie a matematiky. Správa
riadených dát posilní inovácie v podnikaní (IT sektor ovplyvní ostatné odvetvia, čo do
efektivity práce a výmeny údajov) a technológiách, zvýši transparentnosť obstarávania, lepšie
informovaní občania budú efektívnejšie používať služby verejnej správy (aha, patrí sem aj
súdnictvo), výskumy budú relevantnejšie, keďže budú využívať sofistikovanejšie analýzy
veľkých objemov dát. Veríme, že vôľa skoordinovať a pripraviť adekvátny politický rámec sa
nájde. Spoločnosť IBM je pripravená na podporu tak v oblasti konkrétnych riešení, ako aj
vzdelávania. Európa môže byť svetovým lídrom v inováciách v tejto oblasti a organicky
z toho dlhodobo ťažiť.
Náklady na pracovnú silu nie sú prioritou len pre priemyselné podniky. Zamestnanci
poskytujúci podporu predaja, či telefonický servis, ale aj finančný servis pre predajné
pobočky. Nebezpečenstvo – presun zdieľaných centier do krajín s lacnejšou pracovnou silou,
napríklad Rumunsko. Tu môžeme konkurovať napríklad práve vymožiteľnosťou práva, najmä
ak ide o sofistikovanejšiu investíciu.
Spoločnosť IBM je najväčším zamestnávateľom v oblasti informačných technológií na
Slovensku. Ako jednotka v odvetví, ktoré prináša na Slovensko know-how v oblasti nových
technológií, chce naďalej aktívne pomáhať pri budovaní vedomostnej ekonomiky u nás. V
IBM Slovensko je preto prioritou prispievať i naďalej k rozvíjaniu zamestnanosti a tvorbe
pracovných miest s vysokou pridanou hodnotou. Spoločnosť IBM má na to tie najlepšie
predpoklady, aj ako dostatočne silný zamestnávateľ, aj ako veľká medzinárodná firma s vyše
storočnou tradíciou a obrovským zázemím v oblasti vedy a výskumu. Spoločnosť IBM má v
súčasnosti vo svete dvanásť globálnych výskumných laboratórií, ktoré sú špičkovými
pracoviskami celosvetového významu a päť pracovníkov firmy IBM sa stalo držiteľmi
Nobelovej ceny. Ako spoločnosť, ktorá je už dvadsaťjeden rokov za sebou celosvetovým
lídrom v inováciách a v počte zaregistrovaných patentov, má, samozrejme, viacero možností,
ako prispieť k transferu know-how na Slovensko.
Aj preto sa chcem naďalej profilovať ako jasný líder v inováciách. Či už v najmodernejších
analytických nástrojoch pre veľké objemy dát, takzvaných Big Data, ako aj pri
rozvíjaní biznisov oblasti mobilných technológií, v oblasti Cloud Computingu alebo Social

Business. Cieľom preto logicky je pomáhať našim zákazníkom rásť biznisovo, efektívnejšie
prevádzkovať firmu, definovať nové produkty, lepšie sa starať o svojich zákazníkov, ako aj
spolupracovať pri budovaní efektívnej verejnej správy s modernými e-službami potrebnými
pre všetkých občanov.
V tejto oblasti má nevyčerpaný potenciál stále východ Slovenska. Je možné vybudovať
komunitu, ktorá sa bude snažiť o prepojenie školstva a praxe, a tak bude generovať nových
pracovníkov pre potenciálnych investorov a to aj v sofistikovanejších odvetviach.
Fakt, že na Slovensko pomaly začali prúdiť centrá zdieľaných služieb, má okrem zvyšovania
zamestnanosti ešte jedno pozitívum. Ide totiž o miesta s vyššou pridanou hodnotou. To
znamená, že sú dlhodobejšie udržateľné. Takáto firma sa potom nepresťahuje tak ľahko, ako
nejaká montážna fabrika, ktorá môže chodiť za stále lacnejšou pracovnou silou.

SSC and CC (Centrá zdieľaných služieb)
Prvé centrá zdieľaných služieb tzv. Shared Services Centres a Call centrá (ďalej len „SSC“ a
„CC“) začali nadnárodné spoločnosti v Európe zakladať v druhej polovici osemdesiatych
rokov. Kým spočiatku zahŕňali centrá zdieľaných služieb finančné a účtovné procesy
transakčného charakteru, v poslednom období sa stáva trendom rozširovanie služieb do
ďalších, komplexnejších oblastí, ako sú napríklad nákup, IT, personalistika či zákaznícky
servis. Koncept zdieľaných služieb sa rozšíril, proces zakladania, presunu či centralizácie
SSC/CC sa zintenzívnil a to najmä vďaka neustále narastajúcej atraktivite regiónu strednej
Európy.
Pod atraktivitu regiónu strednej Európy sa podpisujú viaceré faktory ako napríklad dostatok
kvalifikovanej pracovnej sily, široká znalosť jazykov, nízke mzdové náklady, geografická a
kultúrna blízkosť k západnej Európe, dobre vybudovaná infraštruktúra, politická a
ekonomická stabilita, resp. investičná podpora danej krajiny. Dôkazom je aj prítomnosť
mnohých medzinárodných spoločností na Slovensku, akými sú napríklad: Dell, IBM, Hewlett
Packard, AT&T, Lenovo, Accenture či NESS, ktoré už objavili výhody a príležitosti, ktoré
Slovensko ponúka a úspešne etablovali centrá zdieľaných služieb na domácom trhu.
Poisťovne v EÚ sa musia v priebehu nasledujúcich rokov podrobiť zásadným zmenám.
Európsky parlament totiž definitívne rozhodol, že v roku 2016 začne platiť regulácia
Solvency II. Poisťovne sa budú riadiť vo všetkých členských krajinách podobnými
pravidlami, hlavne v prípade riadenia rizík v podnikaní. Pre Slovensko to je príležitosť na
získanie nových pracovných miest s pridanou hodnotou. Spoločné pravidlá pre členské štáty
budú totiž podľa odborníkov nútiť poisťovne vytvárať integrované servisné centrá, z ktorých
bude obsluhovať viacero štátov v EÚ. Je zrejmý trend, keď veľké spoločnosti sa snažia
vytvárať servisné centrá v krajinách s nižšou cenou práce, lacnejšou prevádzkou, ale zároveň
musí tento štát spĺňať určité parametre. Ak budú takéto servisné centrá vznikať na Slovensku,
bude to príležitosť na vznik pracovných miest pre vysokokvalifikovaných odborníkov.
Podnikateľské prostredie u nás zatiaľ nepraje optimistickému scenáru. Legislatíva, zameraná

na konsolidáciu verejných financií, nepomáha rozvoju sektora. Jednou z prekážok je aj
mimoriadny odvod pre finančné spoločnosti. Je preto namieste obava, že poisťovne na
Slovensku môžu skôr sťahovať pozície s vyššou pridanou hodnotou za hranice. Potom by
podporu a servis Slovákom poskytovali centrá z iných krajín. Žáková preto nalieha na štát,
aby v mene zvýšenia šancí Slovenska na prilákanie investícií zlepšil podmienky pre
poisťovne. Ministerstvo zatiaľ však žiadne špeciálne opatrenia nepripravuje. Ide o veľmi
obmedzený a špecifický okruh pracovníkov. V súvislosti s reguláciou Solvency II možno
očakávať zvýšený dopyt po ľuďoch so špeciálnymi odbornými vedomosťami. Ministerstvo
hovorí, že riešenie týchto potrieb je na rozhodnutí poisťovní a štát kôli tomu nebude meniť
legislatívu či odvody. Zahraničné poisťovne zvyšujú počet zamestnancov v oblastiach, kde sa
od roku 2016 budú musieť podľa Solvency II vykonávať kľúčové funkcie.
Najväčší internetový obchod Amazon chce v regióne postaviť logistické sklady. V súčasnosti
prebieha rozhodovanie, kde umiestni posledný z piatich nových veľkokapacitných skladov,
ktoré chce do roku 2015 zaradiť do svojej logistickej siete. Hodnota investície je 100
miliónov eur. Investícia môže vytvoriť 2000 miest priamo a ďalších 1500 v sezóne (Vianoce,
darčeky). Bratislava alebo Malacky. Brno definitívne odmietlo umiestnenie skladov v jeho
okolí102. Naše firmy intenzívne rokujú o umiestnení skladov u nás. Amazon si lokality
nekupuje, ale prenajíma od developerov. Prípadný príchod Amazonu by bol jednou
z najväčších investícií v SR za posledné roky103. Amazonu ponúka firma Greenfield cez svoju
dcéru 4. Kvadrant lokalitu pri bratislavskom letisku. Stotisíc štvorcových metro plochy
s dopravným napojením na diaľnicu spĺňa všetky požiadavky Amazonu. Amazon nerád robí
biznis so štátom, preto ponuky na investičné stimuly v tejto fáze nemusia mať rozhodujúce
slovo. Štátni úradníci môžu do hry vstúpiť skôr v záverečných fázach pri samotnom
rozhodnutí o investícii. Druhou slovenskou lokalitou v hre je logistický areál spoločnosti HB
Reavis v Malackách. Amazon v Bratislave by napríklad určite obohatil ponuku brigád pre
študentov. Toto zase má vplyv na kvalitu ľudských zdrojov – viac mladých ľudí si môže
dovoliť študovať. Môže to mať aj vedľajší efekt, napríklad rozvoj sektora obchodu a služieb
v meste Malacky. Negatívnou stránkou sú pracovné pomery v skladoch – prísnosť a tlak na
zamestnancov.
Amazon je gigant, ktorý chce pokryť celý svet. Potom vymožiteľnosť práva musí byť všade
na rovnakej úrovni. Fungovaniu internetového obchodu dopomohla premyslená sieť
logistických skladov po celej Amerike. Koncept ktorým uspel Amazon v USA, teraz aplikuje
v našom regióne. Amazon môže prekresliť mapu e-shopov v krajine. Keď bude sklad bližšie,
bude nižšie poštovné a tovar sa tak stane atraktívny aj pre domáceho zákazníka. Sklady budú
obsluhovať celý náš región104.
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Problémom sa postupne stávalo budovanie diaľničného privádzača, výkup pozemkov aj územné povoľovania.
V Bratislave prevádzkuje Amazon centrum zdieľaných služieb. Generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič
tvrdí, že je vhodné zabojovať aj o logistickú prevádzku, ktorá by spolu so spomínaným centrom zvýraznila
Slovensko na celosvetovej mape Amazonu.
104
Dôležitá je aj infraštruktúrna sieť. Je dobré, najprv postaviť infraštruktúru a potom lákať investorov.
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Drevospracujúci priemysel
Zásoba dreva v lesných porastoch Slovenska sa kontinuálne zvyšuje. Priemerná zásoba na 1
hektár je 232 m3. Lesy v Slovenskej republike sú čiastočne v súkromnom vlastníctve, no
napriek tomu si štát stále zachováva veľmi výraznú pozíciu na trhu priemyselných dodávok.
Ťažba dreva zaznamenáva rastúci trend. Rekordný ročný objem ťažby v histórií slovenského
lesného hospodárstva bol dosiahnutý v roku 2005 ako následok nezvyčajne silnej veternej
smršte koncom roka 2004. Zvyšovaním ťažby sa zvyšuje aj trhový a ekonomický potenciál
lesného hospodárstva.
Drevospracujúci priemysel má v slovenskej ekonomike stále pomerne malý podiel, avšak v
poslednom období bol zaznamenaný výraznejší prílev zahraničných investícií aj do tejto
oblasti. Niekdajšie štátne píly boli sčasti prevzaté zahraničnými spoločnosťami.
Najstabilnejším odvetvím drevospracujúceho priemyslu je celulózo-papierenský priemysel.
Spoločnosti spracúvajúce drevo je možné rozdeliť do troch skupín: píly, celulózky a papierne
a producenti nábytku.
Lokálne, slovenské píly sú zvyčajne malé a využívajú zastaralú technológiu. Vo všeobecnosti
bol rast v tomto sektore spôsobený najmä zahraničnými investíciami.
Väčšina pôvodne slovenských väčších píl bola prevzatá zahraničnými spoločnosťami. Jednou
z výnimiek je Smrečina Banská Bystrica, spracovateľ ihličnatého dreva, ktorá je stále v
rukách slovenských vlastníkov.
Spotreba papiera na Slovensku je pomerne vysoká, viac než 85 kg na obyvateľa ročne, ale aj
napriek tomu je domáca spotreba nižšia než produkcia.
Producenti nábytku v Slovenskej republike sa sústredia najmä na export. Predaj nábytku síce
stále rastie, ale domáci trh je pomerne malý. Dostatok drevnej hmoty naznačuje, že Slovensko
má predpoklad stať sa nábytkárskou veľmocou.
Slovenské nábytkárstvo však zažíva jedno z najhorších období v posledných desaťročiach.
Tržby padajú a s nimi aj tradičné firmy v sektore. Kríza zasiahla sektor extrémne. Objavujú sa
firmy s jasne vymedzenou špecializáciou a ponukami na mieru. O konci krízy hovoriť
nemožno. Práve preto, nech prinesie hocičo, treba byť pripravený každý deň niečo vymyslieť
a reagovať. Firma sa napríklad špecializuje na výrobu nábytku z určitého dreva, môže sa jej
podariť prienik na náročný trh v cudzine. Výroba kajakov (firma Proteak) – síce drahšie, ale
rýchlejšie ako sériovo vyrábané. Rozdiel spôsobuje vysoký podiel ručnej práce. Špecializácia
príde vhod aj pri iných výrobách. Tvar trupov lodí vyžaduje ohýbanie dreva, preto ich oslovia
tí, ktorí takéto tvary nábytku potrebujú, napríklad reštaurácie alebo kasína. Opäť platí, že
špecializácia a schopnosť vyrobiť niečo, čo konkurencia v segmente nie (môžeme potom
vôbec hovoriť o konkurencii) je dnes mimoriadne žiadaná, najmä u tých, ktorí na to majú.
Dopyt po luxusnom tovare s vyššou kvalitou bude vždy.

Letecký priemysel
Letecký priemysel má na Slovensku relatívne silnú tradíciu, ktorá pramení najmä z významu
tohto sektora v rámci bývalého spoločného zväzku s Českou republikou. Letecký a obranný
priemysel SR mal pretrvávajúce ťažkosti s vytváraním silnej odberateľskej bázy a to od doby

straty jeho najväčšieho zákazníka – bývalého Sovietskeho zväzu. Avšak A&D priemysel v SR
napriek tomu priťahuje domáce a zahraničné investície a je v procese vytvárania
dodávateľských vzťahov s veľkými nadnárodnými, poprednými A&D systémovými
integrátormi, ako aj Tier 1 a Tier 2 dodávateľmi. Slovensko má relatívne veľký obranný
priemysel, ale málo spoločností pôsobí v oblasti leteckého priemyslu. Obranný priemysel SR
sa zameriava na návrh, vývoj a výrobu munície a delostreleckých systémov, obrnené bojové a
dopravné vozidlá, krátko a dlho dosahové radary a navigačné systémy, ako aj odmínovacie
zariadenia. Hoci niektoré slovenské spoločnosti zamerané na vojenskú techniku úspešne
exportovali svoju vojenskú techniku na západoeurópske a severoamerické trhy, domáci a
regionálni odberatelia začínajú zohrávať primárnu rolu v rámci slovenského A&D priemyslu.
Firmy pôsobiace v slovenskom leteckom sektore sa zameriavajú najmä na výrobu ľahkých a
ultraľahkých lietadiel, ako aj komponentov pre motory lietadiel. Vojenská technika
slovenských ozbrojených síl tiež prechádza permanentnou modernizáciou s cieľom zapojenia
sa do misií NATO a EÚ.
Tento sektor na Slovensku postupne silnie a má všetky predpoklady stať sa významnou
súčasťou priemyslu SR. Zároveň ponúka širokú škálu príležitostí pre etablovanie sa
zahraničných investorov v SR.
Strojársky priemysel
Slovensko je známe ako krajina so silným postavením a tradíciou v oblasti strojárstva, ktoré je
ťahúňom celého priemyslu a priemyselnej výroby na Slovensku. Výroba dopravných
prostriedkov je jeho najsilnejším odvetvím, za ktorým nasleduje výroba elektrických a
optických zariadení.
Spomedzi „dobiehajúcich“ krajín má Slovensko najvyšší podiel zamestnancov v medium
high-tech a high-tech výrobe, najmä vďaka relatívne malému trhu, na ktorom podniky
pôsobia a vysokou koncentráciou automobilového priemyslu.
V prípade investícií (v segmente strojárskeho priemyslu) prichádzajúcich na Slovensko
možno vyzdvihnúť tieto trendy:






produktová, technologická a regionálnu diverzifikácia, s pozitívnymi dopadom na
zamestnanosť a rozvoj v oblasti malého a stredného podnikania
nastupujúce investície do inžinierskych činností, výskumu a vývoja a
sofistikovanejších služieb (vrátane centier zdieľaných služieb)
postupný prechod od semi-automatizovaných výrobných prevádzok vyznačujúcich sa
vysokým podielom manuálnej práce k systémom s vyšším podielom robotizovaných
pracovísk, čo súvisí aj s nastupujúcim problémom nedostatku pracovnej sily v
niektorých odvetviach
neustály tlak na zvyšovanie kvality, produktivity a flexibility dodávok ako
nevyhnutnosť udržania a posilnenia konkurenčnej výhody

Udržanie kontinuity zmieňovaných trendov je nevyhnutné pre udržanie zdravého rastu a
konkurencieschopnosti strojárstva ako aj celého hospodárstva SR, najmä v súvislosti s
rastúcou
konkurenciou
zo
strany
nízkonákladových
krajín.
Na druhej strane je Slovensko, ako otvorený, exportne orientovaný typ ekonomiky silno
konfrontované s doznievajúcou hospodárskou recesiou, ktorá významným spôsobom dopadá
práve na sektor strojárskeho priemyslu a v rámci neho predovšetkým na odvetvie výroby
motorových vozidiel. Aj napriek tomu sa Slovensku darí udržať si nálepku krajiny atraktívnej
pre nové investície. Hlavnými dôvodmi sú najmä očakávaný hospodársky rast (rok 2010),
stabilita politického prostredia, priaznivá daňová a pracovná legislatíva, kvalifikácia a
disciplinovanosť pracovnej sily, stále priaznivý pomer miezd a produktivity práce.
Príklad: Firma Kinex. Pred pár rokmi ju prudký pokles odbytu súvisiaci s krízou v odvetví
takmer položil a prepustiť musela stovky ľudí. Dnes je však jedným z najväčších
zamestnávateľov v Bytčianskom okrese a chystá expanziu. V Číne (obrovský trh s veľkým
potenciálom) otvára vlastné obchodné zastúpenie, od ktorého si sľubuje výrazné posilnenie
obchodu. Mnohým slovenským strojárskym firmám sa však v Ázii nie veľmi darilo a položila
ich lacnejšia domáca konkurencia. Kinex môže preraziť najmä z jedného dôvodu. Na ich
strane je kvalita. „Ich výrobky si vyžadujú jedinú vec, ktorú Číňania nevedia skopírovať, a to
sklo.“ Jaroslav Melíšek, prezident Slovensko-ázijskej obchodnej komory. Sú ale aj problémy,
ktoré komplikujú expanziu našich podnikov na ázijský trh. Okrem kultúrnej a jazykovej
bariéry je ťažké nájsť a hlavne preveriť obchodných partnerov. Všetko tu tiež trvá veľmi dlho
(zníženie atraktivity podnikateľského prostredia). V krajine sa nedá presadiť bez kontaktov,
s tým pomáha štát aj komory. Slovenským spoločnostiam /podnikateľom pomáhajú
kontaktmi, ale aj preverovaním firiem – teda budúcich perspektívnych partnerov (Dušan
Marušák, slovenský ekonomický diplomat v Pekingu). Ázia je obrovský trh, ktorý podržal
firmy aj v čase, keď zisky na západe padali a koniec krízy bol v nedohľadne. Značka Made in
China však predstavuje najmä negatíva. Západ tu našiel obrovský trh, lacnú pracovnú silu
a minimálne nároky na ochranu životného prostredia, či práva zamestnancov. Okrem ziskov
to znamenalo aj nepríjemnosti. V Číne totiž neexistuje funkčný rámec pre ochranu
duševného vlastníctva, takže tu bolo možné lacno a bez obáv z postihu vyrobiť
akúkoľvek kópiu spotrebného tovaru.
Chemický priemysel
Slovenská chémia začiatkom 90-tych rokov vstúpila do transformačného procesu a prešla na
podmienky trhového hospodárstva so značnou výrobnou základňou, dobrou vlastnou
výskumnou základňou a veľmi dobrou úrovňou ľudského potenciálu. Mnohé staré výrobné
závody nedokázali čeliť novovzniknutej konkurencii. Na druhej strane veľké spoločnosti ako
Slovnaft, Matador, Duslo, Chemolak a bývalá Slovakofarma dokázali napredovať a
umiestňovať sa na popredných miestach v rebríčku úspešnosti slovenských firiem. Pozitívom
bolo tiež postupné etablovanie sa pomerne veľkého počtu nových, zväčša malých, avšak
podmienkam trhu dobre prispôsobených dynamických firiem.

V súčasnosti chemický sektor na Slovensku produkuje široké spektrum rafinovaných ropných
a petrochemických produktov, organických a anorganických chemikálií, medziproduktov,
poľnohospodárskych chemikálií, gumárenských a plastových výrobkov.
Medzi najsilnejších hráčov v sektore „základnej chémie“ patria na Slovensku tradiční
výrobcovia akými sú Duslo Šaľa, Novácke chemické závody, Chemosvit a divízia spoločnosti
Slovnaft zaoberajúca sa výrobou plastov – Slovnaft Petrochemicals.
Elektrotechnický priemysel
Elektrotechnický priemysel od roku 2000 rástol najrýchlejšie spomedzi všetkých odvetví
priemyselnej výroby a v slovenskom priemysle má svoje významné a nezastupiteľné miesto.
Len máloktoré odvetvie sa môže pochváliť takým stabilným rastom tržieb, zamestnanosti a
pridanej
hodnoty
už
od
90-tych
rokov
minulého
storočia.
Výraznou mierou sa o to pričinili priame zahraničné investície. Mnohé vedúce spoločnosti z
odvetvia sa na Slovensku rozhodli vybudovať svoje závody či servisné centrá pre európsky
trh. Elektrotechnický priemysel sa s výrobou automobilov stal druhým najsilnejším pilierom
slovenského
priemyslu,
druhým
najväčším
zamestnávateľom
a
exportérom.
Prebiehajúce expanzie ako aj ohlásené nové investície vytvárajú predpoklady pre ďalší rýchly
vývoj v oblasti.
Stavebníctvo
Do produkcie odvetvia stavebníctva sa zahŕňa stavebná produkcia vykonaná na území
Slovenskej republiky a v zahraničí dodávateľskými stavebnými podnikmi s prevažujúcou
stavebnou činnosťou, registrovanými v SR (vrátane živnostníkov) a stavebnými závodmi
nestavebných podnikov.
Tisícky stavebných firiem pridajú svojim zamestnancom najmenej 4,4 percenta. Dajú im tak
najviac spomedzi všetkých odvetví. Odborári v roku 2014 využili nový zákon, dohodli sa so
Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska. PO piatich rokoch od vypuknutia krízy sa
stavebný sektor stále neodrazil od dna. Napriek tomu budú stavbárom zvýšené platy o 4,4
percenta, čo prevyšuje aj očakávaný rast cien. V odvetví pracujú na Slovensku desaťtisíce
ľudí. Priemerný plat v odvetví stavebníctva je aktuálne je niečo vyše 600 eur. Nateraz sa
k zvyšovaniu zaviazali najväčší zamestnávatelia združení v zväze. Odborári plánujú využiť
kontroverzný zákon o rozširovaní kolektívnej zmluvy. Ak ich návrh prejde, aj malé firmy
s počtom nad 20 ľudí budú musieť zvýšiť platy svojim zamestnancom. Pre malé stavebné
firmy by to problém ani nebol (JP Sonet z Michaloviec – Ján Popík). Stavbári dnes podľa nich
bojujú viac s vymožiteľnosťou práva a platobnou neschopnosťou investorov (vymožiteľnosť
práva je teda pociťovaná v línii veľký investor – generálny dodávateľ – subdodávateľ (a
nielen odvetvový), ktorý najviac trpí). Keby platili, resp. platili načas, bolo by možné zvýšiť
mzdy aj o 15 % (zdroj: Hospodárske Noviny). Podľa iných zase takéto zvyšovanie miezd
nezodpovedá ekonomickému vývoju na Slovenku. Ale nemyslia si, že to bude mať zásadný
vplyv na odvetvie.

Odborári sú na to, aby často proti vôli podnikateľov rozširovali kolektívne zmluvy
a rozhodovali o platoch zamestnancov. Na druhej strane chcú firmám pomáhať. Najnovšie
v riešení druhotnej platobnej neschopnosti. Teda, keď nemôžu platiť svojim obchodným
partnerom preto, že ani ich odberatelia neplatia načas im. Najväčším problémom pre
podnikateľov nie je pracovnoprávna legislatíva, ale druhotná platobná neschopnosť (vákuum
keď jedny peniaze ešte nemám a už ich musím dať), hovorí šéf odborového zväzu Kovo Emil
Machyna. Navrhujú preto niekoľko legislatívnych zmien, ktoré chcú v najbližších dňoch
prerokovať so zamestnávateľmi a s vládou. Jedným z nápadov je rozšíriť trestnoprávnu
zodpovednosť na štatutárov firiem, ktoré peniaze dlhujú. Oslovení právnici s takýmto
riešením nesúhlasia. Polícia by totiž musela dokazovať úmyselné konanie týchto osôb, čo
však býva v praxi veľmi náročné. Okrem zjavnej neprimeranosti takéhoto opatrenia by sa
v praxi začali vo väčšej miere využívať biele kone, teda osoby, ktoré by len formálne boli
štatutármi, upozorňuje partner advokátskej kancelárie Taylor Wessing e/n/w/c Radovan Pala.
Rozumnejšie by preto bolo vyžadovať civilnú, majetkovú zodpovednosť ľudí, ktorí firmu
ovládajú (preniesť zodpovednosť aj na ďalšiu firmu, ktorá má zhodné personálne obsadenie
a realizuje podnikateľskú činnosť podobného, či rovnakého charakteru, ktorý má zhodné
prvky s činnosťou predchádzajúcej firmy v ktorej tieto osoby pôsobili, inými slovami, začať
sa okrem firiem zaoberať aj ľuďmi v pozadí). Podržať hodnoty o ktoré sa súdime – spor je
vždy buď o peniazoch, alebo o hodnotách. Odborári tiež navrhli, aby sa nakúpený tovar stal
majetkom odberateľov až po jeho zaplatení. Akékoľvek presúvanie toho majetku do druhej
firmy pred zaplatením by sa kvalifikovalo ako neoprávnené nakladanie s cudzou vecou.
Výhodou by tak podľa Machynu bolo, že v prípade konkurzu by si veritelia mohli uspokojiť
svoje pohľadávky. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov Rastislav Machunka
hovorí, že takúto klauzulu si môžu obchodní partneri dohodnúť už aj dnes (dostávame sa
k tomu, že osveta v správnom zazmluvnení, môže podnikateľom ušetriť nemalé prostriedky,
jedna klauzula v zmluve môže rozhodnúť o úspechu/neúspechu celého podnikateľského
plánu, preto odporúčame konzultáciu s právnikmi). Paušálne uplatnenie tohto pravidla však
právnici neodporúčajú. V konečnom dôsledku by utrpelo samotné podnikanie, keďže v takom
prípade by nemohol žiadny kupujúci predať tento tovar ďalej, hovorí partner advokátskej
kancelárie B&S Legal Peter Bartošík. Odborári tiež navrhujú, aby štát vracal podnikateľom,
ktorým neboli uhradené faktúry, zaplatenú daň (je to logické, lebo v konečnom dôsledku to
má vždy vplyv na zamestnancov a teda ľudí, aj ekonomiku štátu – musí byť väčšie prepojenie
štátu, ktorý má nástroje a podnikateľského prostredia v snahe zlepšiť vplyv na ľudí). Chceli
by tiež urýchliť konania pred súdom tým, že súdy budú mať časovú lehotu, do ktorej musia
daný prípad posúdiť. Podľa Bartošíka je však naša legislatíva v oblasti plnenia záväzkov
v obchodnoprávnych vzťahov dostačujúca. Zlepšiť však treba najmä vymožiteľnosť práva. To
čo tu chýba, je zvyšovanie odbornosti polície105 (aby vedela zabezpečiť relevantné dôkazy,
pričom nástroje na to má) a viac ľudí v radoch polície, ktorí riešia takéto trestné činy (príklad
– patentové právo, polícia odporučila dať vec na súd, avšak ak má polícia podnet106 a k tomu
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Keď zlyhávajú všetky tri mocenské zložky v štáte (polícia, súdy, prokuratúra), dochádza k priamemu
ohrozeniu zásad právneho štátu.
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Od subjektu, ktorý si myslí, že jeho subjektívne práva práva sú porušené alebo ohrozované. Policajti by
nemali zatvárať oči pred skutočnosťami, ktorým nerozumejú, ale vzdelávať sa aj v oblastiach, dotýkajúcich sa
porušovania a ohrozovania subjektívnych práv podnikateľských subjektov.

kvalitne zhrnuté dokumenty a argumenty, mala by vykonať všetky činnosti ktoré dokáže, aby
sme sa priblížili k skutkovej podstate a vedeli lepšie podať podanie na súd).
Odborový zväz KOVO chce na rokovaniach tripartity viac diskutovať o zmenách v zákonoch,
ktoré by na Slovensku pomohli firmám s vymáhaním platieb od objednávateľov
a odberateľov tovarov či služieb. Na potrebe riešiť tento problém sa zhodli predstavitelia
odborov na včerajšom stretnutí (stretnutie - 24.03.2014) so zástupcami ministerstiev
hospodárstva a spravodlivosti, ako aj zamestnávateľov. Jednou z možností je podľa predsedu
OZ KOVO Emila Machynu zmena zákona o konkurze a reštrukturalizácii, kde by sa lepšie
zadefinovali práva veriteľov107. Odbory zaujíma úroveň podnikateľského prostredia
a vymožiteľnosť práva vtedy, keď sú ohrozené pracovné miesta, resp. mzdy.
Dopady nízkej vymožiteľnosti práva v jednom sektore podnikateľského prostredia,
pričom svoju pozornosť upriamime aj na veľkosť podniku opíšeme na príklade
stavebníctva:
Dopady nízkej vymožiteľnosti práva majú nepriamy vplyv na zamestnanosť108, ale aj výber
daní a odvodov, čo sa negatívne prejaví na slovenskej ekonomike.
Kríza v sektore stavebníctva (menej zákaziek od štátu – napr. dopravné stavby, aj menej
výstavby pre súkromný sektor – napr. výstavba bytov či priemyselných zón) má okrem
veľkých hráčov na trhu vplyv aj na ich subdodávateľov. Napríklad veľká stavebná firma,
ktorá bola dlhoročným odberateľom služieb malej firmy (napr. stravovanie zamestnancov109)
odrazu z dôvodu krízy v sektore prestane preplácať faktúry. Malý dodávateľ tak musí na trhu
skončiť a o prácu to pripraví aj jeho zamestnancov. Veľká stavebná firma ide následne do
reštrukturalizácie, avšak toto jej subdodávateľom nepomôže, nakoľko utrpeli také straty, že
mnohí musia skončiť s podnikaním a nevedia, či svoje peniaze vôbec dostanú a ak, tak kedy.
Kým väčšie firmy dokážu prípadné neplatenie nejaký čas ustáť, menšie podniky následky
pocítia takmer ihneď. Na to v konečnom dôsledku doplatia ľudia, ktorí skončia na úrade
práce. Jedinou nádejou ich prijatia späť do firmy je, ak táto získa nové zákazky.
Nejde o jediný prípad. Práve malé firmy totiž začali narážať vo veľkom na problémy
slovenského stavebníctva. Podnikatelia na peniaze čakajú niekedy až sedem mesiacov. Firmy
podľa advokátov majú možnosť použiť všetky prostriedky, ktoré im právny poriadok ponúka,
teda napríklad podanie žaloby na súd. Samozrejme, spoločnosti budú musieť najprv zaplatiť
súdny poplatok, ktorý je šesť percent zo žalovanej sumy a len vo výnimočných prípadoch by
mohli žiadať o oslobodenie od jeho platenia.
Na vine zlej situácie je niekedy aj zákon o verejnom obstarávaní (jeden z legislatívnych
faktorov, ktorý brzdí procesy miesto toho aby plnil svoj primárny účel – najvýhodnejšiu
ponuku čo do kvality za optimálnu (pozor nie najnižšiu!) cenu). Napríklad vtedy, ak zákazku
získa firma s najnižšou cenovou ponukou. Hoci projekt hovorí o predpokladanej cene
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Elementárnou podstatou konkurzu je čo najvyššie uspokojenie veriteľov. Jeho význam však podkopávajú aj
medializované prípady, keď napríklad správca konkurzu ale aj súd, akceptujú pri verejnej dražbe majetku nižšiu
ponuku. Napríklad: http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2014/cislo-18/cudne-veci-na-kosickom-sude.html
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Na trh práce negatívne vplýva aj to, že menším zamestnávateľom za prácu „veľkí hráči“ v sektore dlhujú.
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Nemusí ísť o ten istý sektor, ale o iné obslužné činnosti

napríklad milión, víťazná firma sa zaviaže, že práce urobí napríklad za ¾. Práve na najnižšiu
cenovú ponuku niekedy dodávateľ (mestá a obce pri stavebných prácach) v konečnom
dôsledku najviac doplatí. Už o dva roky by u nás mal platiť nový zákon o verejnom
obstarávaní. ZMOS chce v rámci rokovaní dosiahnuť, aby sporná časť zákona o najlacnejšej
ponuke v budúcnosti neplatila.
Dôsledok víťazstva v tendri firmy s najlacnejšou ponukou. Napríklad nekvalitné stavebné
práce. S generálnym dodávateľom sa objednávateľ musí niekedy súdiť, pretože žiada viac
peňazí, ako bolo v zmluve. V takomto prípade síce objednávateľ s najväčšou
pravdepodobnosťou vyhrá súdny spor, avšak opäť je to len na úkor všetkých strán, aj štátu
a všetko sa tým preťahuje. Preto chcú mestá a obce diskutovať o zmenách. Sú za
transparentnosť a úsporu, na druhej strane je však potrebné zabrániť, aby nemali šancu
v súťaži uspieť špekulatívni uchádzači. Víťazom by mala byť firma, ktorá dokáže svoje
procesy čo najlepšie optimalizovať a preto vie ponúknuť nižšiu cenu a nie firma, ktorá ponúka
nízku cenu na úkor kvality, alebo horšieho postavenia svojich zamestnancov, či
subdodávateľov. Problémom je najnižšia cenová ponuka, ktorá nie vždy znamená kvalitu.
ÚVO (Ján Mažgút) potvrdilo, že Slovensko čaká veľká zmena, čo sa týka zákona o verejnom
obstarávaní. Európsky parlament a rada prijali nové smernice v oblasti VO, ktoré bude
potrebné aplikovať do právneho poriadku Slovenska. Zmeny zrejme vyústia do úplne
nového zákona. Cena je dôležitá, ale rovnako dôležitá je aj kvalita. Ponuka je najvýhodnejšia
práve vtedy, keď je rovnováha medzi kvalitou a cenou. Najnižšia ponuka by nemala byť
problém, ak objednávatelia dodržia konkrétne zásady. Takmer všetky problémy sa pri
zákazkách dajú vyriešiť zmluvnými podmienkami, ktoré sú povinnou súčasťou súťažných
podkladov.
Štát si teda problémy s neplatením za práce uvedomuje. Ukazuje sa, že niektoré diaľnice boli
vysúťažené pod cenu, a to spôsobuje problém hlavne subdodávateľom. Aj preto je vo
verejnom záujme hľadať riešenia riešenie, ako problém neplatenia vyriešiť. Tým by mohol
byť nový zákon o verejnom obstarávaní110. V plnom rozsahu by sme mali prebrať smernice
EÚ, ktoré sa zaoberajú aj týmto problémom. V tomto prípade sú regulácia a preberanie
legislatívy EÚ dobré. Toto je problém, ako aplikovať legislatívu EÚ, ktorá je našej
nadriadená, do reálneho stavu na Slovensku. EÚ priamo nadriadená. Hodnotenia OECD a G8
majú len odporúčací charakter.
Dvaja z najväčších hráčov slovenského stavebníctva by podľa medializovaných informácií
mali skončiť v reštrukturalizácii. Podľa informácií sa obe firmy chystajú na súdnu ochranu
pred veriteľmi už dlhšiu dobu a keby v súčasnosti neprebiehali prezidentské voľby (zase
vidíme prepojené veľkých hráčov sektorov s politikou) tak by skončili v reštrukturalizácii.
Kôli negatívnej publicite sa preto majitelia spoločnosti rozhodli ozdravný proces 111 odložiť
o niekoľko týždňov. O problémoch s plnením svojich záväzkov v posledných mesiacoch už
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Napríklad, aby najnižšia cena nebola vždy určujúcim kritériom, ale aby sa prihliadalo na celkovú rentabilitu
a pomer kvalita/cena
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Reštrukturalizáciu si môžeme predstaviť, ako liečebnú metódu, kde prostredníctvom antibiotík zlikvidujeme
zlé mikroorganizmy z tela, ktoré by ešte mohlo dlho žiť. V kontexte tejto analógie je potom likvidácia
„utratenie“ podniku, či už na podnet zverolekára, alebo majiteľa zvieraťa. Konkurz by bol potom porciovanie
mäsa čerstvo zabitého zvieraťa, ktoré sa ešte dá zjesť, alebo aspoň poobhrýzať zvyšky mäsa z kostí.

informovali viaceré médiá. Firmy zatiaľ odkazujú, že z dôvodu zazmluvnených zákaziek,
nemá spoločnosť motív zamýšľať sa nad podaním návrhu na reštrukturalizáciu. Takýto proces
by spustil reťazovú reakciu. Subdodávatelia nedostanú svoje peniaze v plnej výške.
Vzhľadom na pomer aktív a pasív oboch spoločností môžu dostať subdodávatelia približne 30
až 35 percent zo svojich pohľadávok. To by malo veľmi negatívny dopad predovšetkým na
stredne veľké podniky, ktoré by sa dostali do finančných ťažkostí.
Ikona slovenského stavebníctva, firma Doprastav, požiadala o reštrukturalizáciu. Návrh na
povolenie reštrukturalizácie bol podaný na Okresný súd Bratislava I dňa 24. Marca 2014. Súd
reštrukturalizáciu podľa posledných verejne dostupných informácií povolil, v procese jej
povoľovania posudzoval, či je v záujme veriteľov, aby firma pokračovala aj za cenu, že sa
okrešú ich nároky, či je predpoklad vyššieho uspokojenia veriteľov, ako by to bolo
v konkurze. V tomto prípade je to zrejmé, lebo Doprastav v poslednom roku vyhral viaceré
štátne tendre, pričom práve vďaka novým stavbám by mohlo dôjsť aj k tvorbe nových
pracovných miest, či k postupnému uspokojovaniu veriteľov. Okresný súd Bratislava I povolil
koncom apríla 2014 reštrukturalizáciu Doprastavu112. Teraz sa všetci veritelia môžu hlásiť
o svoje dlhy voči Doprastavu. V roku 2012 presahovali celkové záväzky Doprastavu 200
miliónov eur. Najväčšími veriteľmi sú dve nemenované slovenské banky. Ďalšími veriteľmi
sú aj menšie stavebné firmy, vrátane živnostníkov, ktoré sa sprostredkovane „vďaka“ dlhom
Doprastavu dostali do druhotnej platobnej neschopnosti. Podľa odborníkov113 práve malé
firmy doplatia na reštrukturalizáciu najviac. Najviac dlžných peňazí môžu dostať banky (až
80 %), najmenej práve menší veritelia (max. 30 %). Z uvedeného príkladu vyplýva, že banky
s dostatočným finančným kapitálom môžu dlhodobo podporovať ekonomicky udržateľné
riešenia vedúce k ozdraveniu veľkých podnikov a k zachovaniu pracovných miest. Avšak pre
menšie subdodávateľské firmy je to z dlhodobého hľadiska (postupné reťazenie problémov)
likvidačné.
Doprastav a Váhostav sú už od roku 2011 v „červených číslach“. Doprastavu
predovšetkým neprospela expanzia na poľský trh, kde vyhral tender na stavbu diaľničného
úseku. Nakoniec sa musel z Poľska stiahnuť a rozhodol sa zažalovať tamojšiu národnú
diaľničnú spoločnosť. Váhostav – SK doplatil hlavne na útlm štátnych zákaziek – je
naviazaný na veľké stavebné zákazky v odvetví, ktorého výkony sa od roku 2008 výrazne
prepadli.
Podľa neoficiálnych správ mal na tomto obchode prerobiť zhruba 40 miliónov eur. Finančnej
stabilite neprospela ani 6,6 miliónová pokuta od Protimonopolného úradu, ktorú koncom
vlaňajška potvrdil aj Najvyšší súd SR. Za rok 2012 Doprastav prerobil takmer 50 miliónov
eur.
Základným predpokladom reštrukturalizácie je platobná neschopnosť, teda stav, kedy podnik
dočasne nie je schopný plniť svoje záväzky. Platobne neschopný je ten, kto nemôže plniť 30
dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Napriek
tomu, že podnik nie je schopný plniť svoje záväzky, nie je vždy nevyhnutnosťou vyhlásiť
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likvidačný konkurz. Zmyslom reštrukturalizácie je nielen pomôcť dlžníkovi znovu
naštartovať perspektívne podnikanie, ale aj uspokojiť svojich veriteľov vo väčšej miere,
ako by boli uspokojení vyhlásením konkurzného konania.
Doprava
Do odvetvia dopravy patria podnikateľské subjekty, ktoré vykonávajú služby v oblasti
verejnej
a
neverejnej
dopravy,
prepravu
pošty
a
peňažné
služby.
Iná pozemná doprava zahŕňa cestnú dopravu, mestskú hromadnú dopravu a taxislužbu.
Cestovný ruch
Cestovný ruch je definovaný ako aktivita ľudí cestujúcich a pobývajúcich mimo svojho
obvyklého prostredia, nie dlhšie ako jeden nepretržitý rok, za účelom oddychu alebo zo
služobných a iných dôvodov, ktoré však nesúvisia s platenými činnosťami vykonaných na
navštívenom mieste.

Kapitola 12: Regionálne členenie
V rámci Európskej únie nás zaujímajú dva typy regiónov:
Regióny, oprávnené na poskytovanie pomoci v rámci Cieľa 1 (Podpora rozvoja
a štrukturálnych zmien regiónov, ktorých rozvoj zaostáva) a Cieľa Konvergencia, t.j. regióny
v ktorých je hrubý domáci produkt na obyvateľa v parite kúpnej sily v priemere za posledné 3
roky menší ako 75 % priemeru Európskej únie. Ide o regióny Západné Slovensko (územie
Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja), Stredné Slovensko (územie Žilinského
a Banskobystrického kraja) a Východné Slovensko (územie Košického a Prešovského kraja).
Regióny, oprávnené na poskytovanie pomoci v rámci Cieľa 3 (Podpora prispôsobovania
a modernizácia politík a systémov vzdelávania, odbornej prípravy a zamestnanosti) a v rámci
Cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, t.j. regióny, na ktoré sa nevzťahuje
Cieľ 1. Ide o región, v ktorom je hrubý domáci produkt na obyvateľa v parite kúpnej sily
vyšší ako 75 % priemeru Európskej únie, t.j. región vymedzený územím Bratislavského
kraja.
Slovenská republika – všeobecné informácie
Slovenská republika vznikla v roku 1993 rozpadom Českej a Slovenskej federatívnej
republiky na území s rozlohou 49.035m2, ktoré obýva 5 410 836 obyvateľov (31.12.2012).
Hlavným a počtom obyvateľov (465 327) najväčším mestom SR je Bratislava, situovaná v
juhozápadnej časti Slovenska na hraniciach s Maďarskom a Rakúskom.
Slovenská republika pozostáva z 8 samosprávnych krajov, ktorých správa je na ústrednej
štátnej moci nezávislá, a zo 79 okresov. Počtom obyvateľov najväčšími regiónmi sú Košický

a Prešovský samosprávny kraj, hustotou obyvateľstva vyniká Bratislavský samosprávny kraj
(294 obyv./km2). Miera rozvinutosti regiónov v rámci SR, určovaná napríklad kvalitou
cestnej infraštruktúry (najmä diaľnic a ciest pre motorové vozidlá), prílevom zahraničných
investícií a s tým súvisiacou výškou miezd a mierou nezamestnanosti obyvateľstva, je stále
značne rozdielna. Vo všeobecnosti platí, že regióny na západe (Bratislavský, Trnavský
samosprávny kraj) sú rozvinutejšie ako regióny stredného (Banskobystrický), či východného
(Prešovský, Košický samosprávny kraj) Slovenska. Napríklad, najvyššiu nezamestnanosť a
tomu zodpovedajúce najnižšie mzdy zaznamenáva Prešovský a Banskobystrický kraj, v
Bratislavskom a Trnavskom samosprávnom kraji je situácia presne opačná.
V súvislosti s rozvinutejšou infraštruktúrou (diaľnice, cesty pre motorové vozidlá), blízkosťou
transeurópskych dopravných sietí a odbytísk tovarov, viacero zahraničných investorov
uprednostnilo v rámci SR západ krajiny. V žilinskom, trnavskom a bratislavskom regióne
prirodzene vznikli automobilové klastre okolo spoločnosti KIA (Žilina), PSA Peugeot
(Trnava), či Volkswagen (Bratislava), kým v Trnavskom a Nitrianskom kraji sa utvoril
elektrotechnický klaster okolo spoločnosti Samsung (Galanta, Voderady), Foxconn (Nitra),
ktoré doplnila spoločnosť AU Optronics (Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj). Oceliarska
výroba má tradíciu v Košickom samosprávnom kraji, kde pôsobí spoločnosť U.S. Steel
Košice, chemická výroba na území Prešovského (Humenné) a Trenčianskeho (Púchov)
samosprávneho kraja, kým drevospracujúci priemysel sa sústreďuje najmä v strednej časti
krajiny (Banskobystrický samosprávny kraj).
Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku predstavovala v mesiaci február 2014
hodnotu 13,49 %.
Svoju úlohu pri rozmiestnení hospodárskej produkcie po Slovensku hrajú aj geografické
a historické faktory. Napríklad drevospracujúci a papierenský priemysel sa drží v blízkosti
zalesnených oblastí (Žilina, Ružomberok, Malacky). Železiarne a výroba medzi sa zasa
historicky objavovali okolo oblasti Slovenského Rudohoria, kde sa ťažila ruda. Košický
výrobca ocele U.S. Steel však leží už východnejšie, kedže svoje vstupy dováža z ukrajiny
a Ruska. Naopak automobilky potrebujú byť blízko západných trhov, aby na tamojší dopyt
vedeli reagovať v čo najkratšom čase114.
Na hospodársku atraktivitu regiónov, až na úroveň okresov, sa dá pozrieť napríklad cez optiku
indexu podnikateľského prostredia115, ktorý zostavuje Podnikateľská aliancia Slovenska
(PAS). Tento index sleduje za okresy SR až 106 indikátorov v štyroch subindexoch od
ekonomickej aktivity cez verejnú správu a legislatívu, technológie a infraštruktúru až po
vzdelanie a ľudské zdroje. Prvých päť miest rebríčka PAS obsadilo päť okresov hlavného
mesta Bratislavy. Ich konkurenčnými výhodami sú dobrá poloha, nízka nezamestnanosť,
rozvojový potenciál a migrácia kvalifikovanej pracovnej sily. Ako najhoršie pre podnikanie
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vyšli okresy Veľký Krtíš, Poltár a Gelnica, ktoré trápia presne opačné problémy a to zlá
poloha, vysoká nezamestnanosť a nízky potenciál rozvoja116.
Podnikateľská aliancia Slovenska vychádza pri hodnotení z troch kategórií117:
Vplyv hlavných prvkov právneho






a regulačného

rámca na podnikateľov

legislatíva upravujúca obchodné vzťahy
konkurzná a exekučná legislatíva
zrozumiteľnosť, použiteľnosť, stálosť právnych predpisov
vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva
a iné.

Vplyv iných rozhodujúcich vonkajších podmienok na podnikateľov






byrokracia, prieťahy v konaní na úradoch
úroveň korupcie na úradoch
výskyt hospodárskej kriminality, organizovaného zločinu
spoľahlivosť, finančná disciplína obchodných partnerov
a iné.

Vplyv samotných podnikov na kvalitu podnikateľského prostredia




Plnenie záväzkov podniku
Vystupovanie voči obchodným partnerom, riešenie sporov
a iné.

Vidíme, že tieto kategórie viac menej kopírujú nami zadefinované faktory ovplyvňujúce
vymožiteľnosť práva, t.j. faktory pôsobiace na podnikateľské prostredie zo strany štátu, ale aj
faktory za ktorých stav zodpovedajú samotní účastníci hmotnoprávnych vzťahov.

Bratislavský kraj – charakteristika regiónu
Stručný prehľad
Bratislavský kraj leží v západnej časti Slovenska. Je najmenším zo všetkých krajov, ale
rozhodne ho nemožno pokladať za najmenej významný, skôr naopak. Je skutočnou
stredoeurópskou križovatkou. Má spoločné hranice s Rakúskom a Maďarskom. V blízkosti
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hraníc kraja sa nachádzajú hranice s Českou republikou. Z ostatných krajov Slovenska susedí
len s Trnavským krajom. Dôležitou geografickou črtou je rieka Dunaj, ktorá ohraničuje región
na juhu a rieka Morava tvoriaca jeho západnú hranicu. V kraji žije viac ako 600 tisíc
obyvateľov a hustota obyvateľstva je 306 obyvateľov na km2. Krajské mesto Bratislava,
hlavné mesto Slovenskej republiky, je sídlom vlády a rôznych organizácií a inštitúcií
celoslovenského významu.

Poloha, rozloha, geografické podmienky
Bratislavský kraj bol k 31.12.2011 s rozlohou 2 052,7 km2 najmenším krajom SR s podielom
4,2 % z rozlohy Slovenskej republiky. Leží v juhozápadnej časti SR, kde vytvára spoločnú
hranicu s Rakúskou a Maďarskou republikou. Na severe, východe a juhovýchode hraničí s
Trnavským krajom. V okrese Malacky, v obci Záhorská Ves, leží na západnej hranici s
Rakúskom najzápadnejší bod SR.
Územie kraja je v západnej časti tvorené Záhorskou nížinou, z juhozápadu na severovýchod
sa rozkladá pohorie Malých Karpát, východnú a juhovýchodnú časť zaberá Podunajská
nížina. Vodná sieť patrí do povodia Dunaja, druhej najväčšej európskej rieky, pretekajúcej cez
územie kraja v dĺžke asi 37 km, ktorá tvorí časť prirodzenej hranice s Rakúskom a
Maďarskom.
Nížiny sú zdrojom surovín pre stavebníctvo. Objemovo najrozsiahlejšie sú ložiská
štrkopieskov, ktoré sa ťažia v okresoch Senec a Malacky. V okresoch Bratislava IV (Devínska
Nová Ves), Senec a Pezinok sú zásoby tehliarskych ílov. Pohorie Malých Karpát je zdrojom
kvalitného dreva využívaného na palivové a rôzne priemyselné účely a sú v ňom aj ložiská
viacerých nerastných surovín.
Podľa územno-správneho usporiadania v zmysle zákona NR SR č. 221/1996 Z.z. sa
Bratislavský kraj člení na 8 okresov: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV,
Bratislava V, Malacky, Pezinok a Senec. Okresy Bratislava I až Bratislava V tvoria územie hl.
m. SR Bratislavy. Rozlohou 9,6 km2 je najmenším okresom, nielen v rámci kraja ale i celej
SR, okres Bratislava I, ktorý zaberá len 0,5 % z celkovej rozlohy kraja. Najväčším okresom v
kraji je okres Malacky, na ktorý pripadá 46,3 %.
Podľa zákona NR SR č. 515/2003 Z.z. sú miestnymi orgánmi štátnej správy obvodné úrady v
Bratislave, Malackách, Pezinku a Senci. Samosprávnymi orgánmi sú Úrad Bratislavského
samosprávneho kraja a obecné, miestne a mestské úrady. Na území hl. m. SR Bratislavy
samosprávne funkcie vykonáva Magistrát hl. m. SR Bratislavy.

Doprava a infraštruktúra
Bratislavský kraj je vynikajúco dostupný všetkými druhmi dopravy. V krajskom meste
Bratislava sa nachádza najvýznamnejšie letisko na Slovensku s pravidelnými vnútroštátnymi
a medzinárodnými letmi. Mesto disponuje aj riečnym prístavom, ktorý umožňuje lodné
spojenie Bratislavy s Viedňou a Budapešťou. Bratislava Hlavná stanica je najväčšou

železničnou križovatkou v krajine a to pre osobnú i nákladnú dopravu. Stretajú sa tu dve
hlavné medzinárodné trate, spájajúce Českú republiku s Maďarskom a Rakúsko s Poľskom.
Cestná infraštruktúra kraja sa nachádza v neustávajúcom procese rozširovania a
skvalitňovania. Diaľnice umožňujú napojenie regiónu na Českú republiku, Maďarsko a
Rakúsko, ako aj na zvyšok Slovenska. Cestná sieť zahŕňa 100 km diaľnic a 140km ciest prvej
triedy.
Demografické východiská
Počtom 606 537 obyvateľov k 31.12.2011 (údaje o stave a pohybe obyvateľov zohľadňujú
výsledky SODB 2011) sa Bratislavský kraj zaraďuje na 6. miesto v medzikrajskom porovnaní
s podielom 11,2 % na úhrne SR. Demografické pomery, intenzitu a smerovanie prirodzeného
i migračného pohybu obyvateľstva rozhodujúcou mierou ovplyvňovalo hlavné mesto SR
Bratislava, ktoré sa na počte obyvateľov kraja podieľalo 68,1 %.
Ekonomické a sociálne špecifiká, štruktúra priemyslu
Hlavné produkčné odvetvia kraja sú chemický, automobilový, strojársky, elektrotechnický a
potravinársky priemysel. Tieto sektory využívajú silné výhody, ktoré kraj poskytuje – vysokú
vzdelanostnú úroveň, rozvinutú dopravnú a technickú infraštruktúru, aktívny zahraničný
obchod a najvyšší dopyt po tovaroch a službách. Napriek tomuto faktu, je Bratislavský kraj
prvým regiónom Slovenska, kde obchod a služby získavajú prevahu nad priemyselnou
produkciou.
Miera evidovanej nezamestnanosti v Bratislavskom kraji predstavovala v mesiaci február
2014 hodnotu 6,17 %.
Organizácie so sídlom v Bratislavskom kraji dosiahli v roku 2011, v porovnaní s ostatnými
krajmi, v prevažnej väčšine ukazovateľov najvyšší podiel z úhrnu SR. V Bratislavskom kraji
bola najvyššia úroveň priemernej nominálnej mesačnej mzdy, ktorá dosiahla 1 001 Eur a bola
viac ako o štvrtinu vyššia ako bol priemer za SR.
Z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar v priemysle mala prevažujúci podiel priemyselná
výroba 62,7 % a dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 35,4 %. V rámci
priemyselnej výroby mali rozhodujúci podiel podniky orientované na výrobu dopravných
prostriedkov a na výrobu koksu a rafinovaných ropných produktov.
Z celkovej výmery kraja podiel poľnohospodárskej pôdy k 31.12.2010 bol 45,1 %. Kraj má
výraznú tradíciu v pestovaní hrozna najmä na východnej strane Malých Karpát. Po
Nitrianskom kraji je jeho najväčším producentom v Slovenskej republike.
Dopravná poloha Bratislavského kraja a osobitne hl. m. SR Bratislavy je významne
exponovaná predovšetkým z hľadiska medzinárodného tranzitu. Zastúpené sú všetky druhy
dopravy. Špecifické postavenie má vodná doprava, využívajúca vodnú cestu po Dunaji, s
realizáciou časti výkonov v námornej a pobrežnej doprave.
V Bratislavskom kraji, predovšetkým v hl. m. SR Bratislave, mali v štruktúre podnikov podľa
ekonomickej činnosti výraznú prevahu podnikateľské aktivity v oblasti veľkoobchod a

maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov, v ktorých k 31.12.2011 podnikalo
25,4 % z celkového počtu podnikov zameraných na tvorbu zisku a takmer tretina z počtu
živnostníkov v kraji. Popri obchode mali výrazné zastúpenie subjekty ponúkajúce rôzne druhy
trhových služieb. Až 25,1 % z celkového počtu subjektov - právnických osôb zameraných na
tvorbu zisku a 15,3 % z celkového počtu živnostníkov podnikalo v oblasti odborné, vedecké a
technické činnosti.

Trnavský kraj – charakteristika regiónu
Stručný prehľad
Trnavský kraj sa radí medzi menšie kraje Slovenska, a to rozlohou ako i počtom obyvateľov.
Jeho prevažná časť je tvorená Podunajskou nížinou a Záhorskou nížinou, ktoré od seba
oddeľuje hrebeň Malých Karpát. Disponuje výdatnými vodnými zdrojmi a patrí do úvodia
riek Dunaj, Váh a Morava. Kraj má spoločné hranice s troma krajinami – Českou republikou,
Maďarskom a Rakúskom. Táto skutočnosť podmieňuje národnostnú štruktúru obyvateľstva.
Okrem Slovákov tu žijú dve hlavné etnické skupiny – Maďari a Česi. V trnavskom kraji je 7
okresov, 16 miest a 251 obcí. Celkový počet obyvateľov je asi 600 tisíc a hustota
obyvateľstva predstavuje 136 obyvateľov na km2.
Poloha, rozloha, geografické podmienky
S rozlohou 4 147 km2 sa Trnavský kraj zaraďuje na predposledné miesto v rámci krajov SR
(zaberá 8,5 % z rozlohy SR). Leží v západnej časti Slovenskej republiky, kde vytvára
spoločnú hranicu na severe s Českou republikou a na juhu s Maďarskou a Rakúskou
republikou. Hraničí s Bratislavským, Nitrianskym a Trenčianskym krajom.
Podľa územno-správneho usporiadania v zmysle zákona NR SR č. 221/1996 Z. z. sa člení
na 7 okresov: Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava.
Najväčší je okres Dunajská Streda, na ktorý pripadá 25,9 % z celkovej rozlohy kraja a
najmenší je okres Hlohovec, ktorý zaberá 6,4 %.
Z geografického hľadiska z povrchových celkov najväčšiu plochu zaberá na juhu Podunajská
nížina a na severe Záhorská nížina. Oddelené sú pásmom kryhového pohoria Malé Karpaty s
najvyšším vrchom Záruby (768 m n. m.).
Územie kraja sa rozprestiera v dvoch klimatických oblastiach - teplej a mierne teplej oblasti.
Najsuchšie a najteplejšie sú južné oblasti Podunajskej nížiny a najchladnejšia je oblasť
Malých Karpát. Priemerné ročné teploty sa pohybujú okolo 10 ° C.
Vodná sieť patrí do povodia Dunaja, druhej najväčšej európskej rieky. Vodné zdroje sú
pomerne bohaté a zdrojom úžitkovej pitnej vody sú toky Dunaj, Váh, Malý Dunaj a Dudváh.
Na nich a ich prítokoch sú vybudované viaceré vodné nádrže, najväčšie a najznámejšie je
vodné dielo Gabčíkovo.
Na území kraja je rozsiahla sieť chránených území. Nachádzajú sa tu 4 chránené krajinné
oblasti: Dunajské Luhy, Biele Karpaty, Malé Karpaty a Záhorie, 8 národných prírodných

rezervácií, 23 prírodných rezervácií, 25 chránených areálov, 21 prírodných pamiatok a 1
národná prírodná pamiatka.
Nerastné suroviny regiónu sú zastúpené na severe ropou a zemným plynom, v ostatných
častiach ložiskami tehliarskych surovín, vápencov, dolomitov, sklárskych a zlievárenských
pieskov a štrkopieskov. Pohorie Malých Karpát je zdrojom kvalitného bukového a dubového
dreva využívaného na palivové a rôzne priemyselné účely.
Doprava a infraštruktúra
Dopravná poloha Trnavského kraja a osobitne krajského mesta Trnava je významne
exponovaná predovšetkým z hľadiska domácej ako i medzinárodnej dopravy. Zastúpená je tu
cestná, železničná a vodná doprava. Krajom prechádzajú dôležité cestné ťahy z Bratislavy cez
Trnavu do Žiliny a z Hodonína cez Trnavu do Nitry. Železničná doprava je zastúpená
dôležitými dopravnými trasami ako Bratislava - Žilina a elektrifikovanou jednokoľajnou
traťou Trnava - Galanta a Trnava - Kúty, ktorá predlžuje južný železničný ťah smerom na
Českú republiku. Význam má aj trať Bratislava - Galanta - Štúrovo. Vybudovaním Vodného
diela Gabčíkovo sa podstatne zlepšili plavebné podmienky na slovenskom úseku Dunaja.
Trnavský kraj má dobre rozvinutú cestnú a železničnú sieť. V Piešťanoch sa nachádza aj
medzinárodné letisko, ktoré sa využíva prevažne na charakterovú dopravu. Letisko v
Bratislave prevádzkujúce vnútroštátne aj medzinárodné lety je dostupné do jednej hodiny.
Hlavné železničné trate prechádzajúce územím kraja zabezpečujú spojenie hlavného mesta
Bratislavy s Českou a Maďarskou republikou, ako aj s dôležitými centrami Slovenska –
Žilinou, Zvolenom a Košicami. Cestnú sieť tvoria komunikácie v celkovej dĺžke 3 309 km, z
ktorých je 1 900km štátnych ciest. Krajom tiež prechádzajú dva úseky diaľnice spájajúce
Bratislavu s Prahou a Trenčínom.
Demografické východiská
Trnavský kraj počtom 555 509 obyvateľov k 31.12.2011 je zo všetkých krajov najmenší a
jeho zastúpenie na celkovom obyvateľstve SR je 10,3 %. Kraj pozostáva z 251 obcí, pričom
má koncentráciu 6 obcí na 100 km2. Výrazná je koncentrácia obyvateľstva v 16 obciach, ktoré
majú štatút mesta. V mestách je sústredených 47,7 % obyvateľov.
Hustotou osídlenia 134 obyvateľov na km2 sa kraj zaraďuje na 2. miesto v medzikrajskom
porovnaní. Odlišná je hustota osídlenia v jednotlivých okresoch kraja. Najviac obyvateľov v
priemere na 1 km2 žije v okrese Trnava (173,8 obyvateľov). Najnižšia hustota obyvateľstva je
v okrese Senica, kde žije priemerne 88,6 obyvateľov na km2.
Ekonomické a sociálne špecifiká, štruktúra priemyslu
Trnavský kraj patrí medzi najproduktívnejšie poľnohospodárske kraje SR (nasleduje za
Nitrianskym krajom). Z celkovej rozlohy kraja zaberá poľnohospodárska pôda 69,9 %.
Produkčná schopnosť poľnohospodárskych pôd na území kraja je veľmi dobrá. Zodpovedá
tomu i štruktúra osevných plôch, z ktorých najväčšie zastúpenie majú obilniny, olejniny,

cukrová repa a viacročné krmoviny, kde sa dosahujú aj najvyššie hektárové úrody v rámci
krajov SR. Rastlinnú výrobu dopĺňa i živočíšna výroba, pričom výrazný podiel má chov
hovädzieho dobytka a ošípaných.
Štruktúra priemyslu je zastúpená takmer všetkými činnosťami. Rozmiestnenie priemyslu je
teritoriálne nerovnomerné, severná a stredná časť je priemyselná a južná časť má
priemyselno-poľnohospodársky charakter. V nadväznosti na poľnohospodársku prvovýrobu je
rozvinutá výroba potravín (mlieka a výroba mliečnych výrobkov, mäsa a mäsových výrobkov,
cukru, cukroviniek a šumivých vín). Veľkú časť produkcie kraja predstavuje výroba
počítačových, elektronických, optických výrobkov a motorových vozidiel. Medzi významné
odvetvie patrí tiež výroba kovových konštrukcií; výroba strojov a zariadení inde
nezaradených; výroba chemikálií a chemických produktov; výroba a spracovanie kovov;
výroba základných farmaceutických výrobkov.
Hlavné odvetvia pôsobiace v trnavskom kraji sú automobilový, elektrotechnický, hutnícky,
chemický a sklársky priemysel V poslednom čase rastie výroba s väčšou pridanou hodnotou
najmä v strojárstve a elektronike, ktoré sa v poslednom období rozvíjajú hlavne príchodom
zahraničných investorov.
V kraji sa vytvorila hustá sieť zariadení veľkoobchodu, maloobchodu, opráv motorových
vozidiel a motocyklov, v ktorých k 31.12.2011 podnikalo 27,8 % celkového počtu
podnikov zameraných na tvorbu zisku a 20,4 % z počtu živnostníkov v kraji. Ďalej právnické
osoby zamerané na tvorbu zisku podnikali v odborných, vedeckých a technických činnostiach,
v priemyselnej výrobe a v stavebníctve a fyzické osoby v stavebníctve a priemyselnej výrobe.
Miera evidovanej nezamestnanosti v Trnavskom kraji predstavovala v mesiaci február 2014
hodnotu 9,17 %.

Nitriansky kraj – charakteristika regiónu
Stručný prehľad
Nitriansky kraj sa nachádza v južnej časti Slovenska. Jeho prevažná časť je tvorená
Podunajskou nížinou. Iba do jeho severnej časti zasahuje horský systém Štiavnické vrchy.
Rieka Dunaj tvorí južnú hranicu okresu. Medzi ďalšie rieky zavlažujúce úrodnú pôdu
Nitrianskeho regiónu patria najvýznamnejšie slovenské rieky – Váh, Hron a Nitra. Nitriansky
kraj má spoločnú hranicu s Maďarskom a susedí s Trnavským, Trenčianskym a
Banskobystrickým krajom. Je to najheterogénnejší kraj Slovenska z hľadiska etnickej
štruktúry. V Nitrianskom kraji je7 okresov, 15 miest a 354 obcí. Celkovo tu žije viac ako 700
tisíc obyvateľov a hustota zaľudnenia predstavuje 111 obyvateľov na km2.

Poloha, rozloha, geografické podmienky
Nitriansky kraj svojou rozlohou 6 343,8 km2 zaberá 13 % územia Slovenskej republiky.
Nachádza sa v juhozápadnej časti Slovenskej republiky, pričom na juhu hraničí s Maďarskou
republikou, na východe s Banskobystrickým krajom, na severe s Trenčianskym krajom a na
západe s Trnavským krajom. V kraji je najjužnejší bod SR v obci Patince, v okrese Komárno.
Podľa územno-správneho usporiadania v zmysle zákona NR SR č. 221/1996 Z.z. sa člení na 7
okresov: Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce. Rozlohou
najmenším okresom kraja je okres Šaľa (355,9 km2) a najväčším je okres Levice (1 551,1
km2), ktorý je zároveň aj najväčším okresom SR.
Reliéf kraja má prevažne rovinný a nížinný charakter prerušovaný pahorkatinami. Takmer
celý kraj sa nachádza na Podunajskej pahorkatine a Podunajskej rovine, čo sú celky
Podunajskej nížiny. Na severe sa krajom tiahne pohorie Tríbeč, severovýchod je lemovaný
výbežkami Štiavnických vrchov a sčasti Pohronským Inovcom. Podstatnú časť juhu a
juhovýchodu kraja zaberá kvalitná poľnohospodárska pôda. Kraj patrí k najteplejším
oblastiam a najproduktívnejším poľnohospodárskym centrám SR. Na území Nitrianskeho
kraja sú zásoby nevyhradených nerastov, ako sú štrkopiesky, stavebný kameň a tehliarska
surovina.
Doprava a infraštruktúra
Nitriansky kraj, ako ostatne takmer celý juh Slovenska, má veľmi dobre rozvinutý dopravný
systém. Disponuje síce len lokálnym letiskom, vhodným najmä pre charterové lety, ale
vzdialenosť od letiska v Bratislave, ktoré prevádzkuje vnútroštátne aj medzinárodné lety je
približne do jednej hodiny. V meste Komárno sa tiež nachádza najväčší riečny prístav na
Slovensku. Železničným uzlom kraja nie je Nitra, ale mestá Šurany a Nové Zámky, kde sa
križuje viacero dôležitých tratí – z Bratislavy do Budapešti, z Bratislavy do Zvolena a z Nitry
do Zvolena. Celý región má tiež vynikajúce napojenie na železnice Maďarska. Cestná sieť má
vynikajúcu úroveň najmä v západnej časti kraja. Dobudovať by sa mala aj infraštruktúra vo
východnej časti kraja, najmä diaľničné spojenie medzi Nitrou a Banskou Bystricou.
Demografické východiská
Počtom 689 564 obyvateľov k 31.12.2011 sa Nitriansky kraj zaraďuje na 4. miesto v
medzikrajskom porovnaní s podielom 12,8 % na úhrne SR. Z celkového počtu obyvateľov je
51,5 % žien. S hustotou osídlenia 111,1 obyvateľov na km2 je piatym najobývanejším krajom
SR. V Nitrianskom kraji sa nachádza 354 obcí, z ktorých má 15 štatút mesta. V mestách žije
317 435 obyvateľov, čo je 46 % podiel zo všetkých obyvateľov.
Ekonomické a sociálne špecifiká, štruktúra priemyslu
Regionálny hrubý domáci produkt (v bežných cenách) v roku 2009 dosiahol v Nitrianskom
kraji 7 009 mil. Eur s podielom na SR 11,1 %. Regionálna hrubá pridaná hodnota v bežných
cenách v roku 2009 dosiahla 6 371 mil. Eur s podielom 11,1 % z úhrnu za SR.

Skladba priemyselných odvetví je pestrá, dominantné miesto má krajské mesto Nitra, ktorého
významným podnikom je Foxconn Slovakia, spol. s r.o. Medzi ťažiskové odvetvia kraja patrí
elektrotechnický, strojársky, potravinársky, chemický a gumárenský priemysel. V okrese Šaľa
sa nachádza dôležitý chemický závod Duslo, a. s., v ktorom sa spracúva zemný plyn a
vyrábajú sa dusíkaté hnojivá a gumárenské chemikálie.
Kraj obhospodaruje najväčšiu výmeru poľnohospodárskej pôdy zo všetkých krajov SR. Patrí
k najvýznamnejším producentom poľnohospodárskych plodín ako sú pšenica, jačmeň,
kukurica na zrno, hrach jedlý, cukrová repa technická, repka olejnatá, slnečnica na semeno a
je najväčším producentom obilnín, olejnín, strukovín na zrno a hrozna v SR. Hrubá
poľnohospodárska produkcia kraja z hrubého obratu (630 763 tis. Eur v r. 2011) tvorí 30,2 %
celoštátnej produkcie. Živočíšna výroba sa zameriava na chov hydiny a ošípaných.
Nitriansky kraj je dobre prepojený cestnými komunikáciami medzi okresmi a aj
medzinárodnými cestnými ťahmi. Územím prechádza aj medzinárodná magistrálna trať
železničnej dopravy. V meste Komárno sa nachádza na rieke Dunaj významný riečny prístav,
ktorý je napojený na európsku riečnu magistrálu Rýn - Mohan - Dunaj.
Cez územie Nitrianskeho kraja vedú dôležité potrubia. Najvýznamnejšie plynovody sú
Tranzitný a Medzištátny. Ropovody vedúce cez Nitriansky kraj sú Družba a Adria.
Cestovný ruch sa viaže najmä na lokality s termálnymi prameňmi, kde vyrástli rekreačno turistické strediská (Komárno, Patince, Štúrovo).
Zdravotná starostlivosť v kraji je zabezpečovaná vo fakultnej nemocnici v Nitre, v
nemocniciach s poliklinikou, samostatnými poliklinikami a odbornými liečebnými ústavmi.
V kraji sú najviac rozvinuté tri odvetvia - papierenský, chemický a strojársky priemysel.
Rozloženie priemyslu v kraji má špecifický charakter, pretože sa sústreďuje v mestách, ktoré
tak získavajú homogénny charakter. Napríklad Šaľa je centrom chemickej produkcie,
Komárno lodiarstva, Tlmače strojárstva. Jedine krajské mesto Nitra má výrazne
diverzifikovaný priemysel. Elektrotechnická výroba nikdy v minulosti nezohrávala v rámci
Nitrianskeho kraja významnú úlohu. Vznik viacerých joint-ventures a dcérskych spoločností
zahraničných podnikov však značne posilnil jej podiel na jeho celkovej produkcii.
Najvýznamnejšími podnikmi v tejto oblasti sú Volkswagen a Siemens.
V súčasnosti plánuje najväčší ruský producent uhlíka a výrobkov z neho, spoločnosť
Energoprom, vstup do topoľčianskej firmy Elektrokarbon. Preinvestovať by mal štyri milióny
eur. Zamestnanosť vo firme bude touto investíciou udržaná a perspektívne zvýšená.
Miera evidovanej nezamestnanosti v Nitrianskom kraji predstavovala v mesiaci február 2014
hodnotu 12,44 %.

Trenčiansky kraj – charakteristika regiónu
Stručný prehľad

Trenčiansky kraj leží v západnej časti Slovenska. Z geografického hľadiska spadá do oblasti
Západných Karpát a jeho najhustejšie osídlené oblasti sú sústredené v údolí rieky Váh. Susedí
s Trnavským, Nitrianskym, Banskobystrickým a Žilinským krajom. Jeho západnú časť tvorí
štátna hranica s Českou republikou. Je to jeden z menších krajov Slovenska, kde žije približne
600 tisíc obyvateľov a hustota zaľudnenia predstavuje 133 obyvateľov na km2. V
Trenčianskom kraji je 9 okresov, 18 miest a 276 obcí.
Poloha, rozloha, geografické podmienky
Trenčiansky kraj s rozlohou 4 502 km2 patrí medzi menšie kraje Slovenska a rozprestiera sa v
severozápadnej časti Slovenska. Západnú časť kraja tvorí štátna hranica s Českou republikou,
na juhu hraničí s Trnavským a Nitrianskym krajom, na východe s Banskobystrickým a na
severe so Žilinským krajom.
Podľa územno-správneho usporiadania v zmysle zákona NR SR č.221/1996 sa člení na 9
okresov, z ktorých rozlohou najväčším je okres Prievidza a najmenším okres Myjava. Ďalšie
okresy sú: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská
Bystrica, Púchov, Trenčín.
Povrch územia je značne členitý. Pohoria majú prevažne charakter hornatín, z ktorých
vystupujú chrbty, hrebene a tvrdoše z odolnejších hornín. Na mieste menej odolných hornín
vznikli erózne doliny a kotliny. Riečne toky sprevádzajú pásy rovinatých nív. Na úpätí pohorí
vo výbežku Podunajskej nížiny sú pahorkatiny s úvalinami a úvalinovitými dolinami.
Považské pohorie, Podunajská pahorkatina a Hornonitrianska kotlina patria k teplej
klimatickej oblasti. Ostatné územie prechádza s narastajúcou nadmorskou výškou do mierne
teplej a chladnej klimatickej oblasti. Západnú časť kraja odvodňuje Váh, do ktorého sa z
pravej strany vlieva Biela Voda, Vlára a Drietomica. Východnú časť kraja odvodňuje Nitra,
do ktorej vteká Bebrava, Nitrica a Handlovka. Najväčšia vodná nádrž je na Váhu pri
Nosiciach. Termálne pramene v Trenčianskych Tepliciach, Bojniciach a Nosiciach podmienili
vznik kúpeľov.
Doprava a infraštruktúra
Trenčiansky kraj disponuje veľmi dobre rozvinutým systémom cestnej a železničnej dopravy.
Keďže však nemá žiadne medzinárodné letisko, jeho vzdušné spojenie so svetom sa
zabezpečuje z letísk susedných regiónov.
Kraj križuje medzinárodne významná železničná trať spájajúca Maďarsko/Rakúsko –
Bratislavu – Trenčín – Košice – Poľsko. Región je tiež napojený na železničnú sieť Českej
republiky a to prostredníctvom regionálnej trate z Trenčína do Brna. Krajom prechádza aj
významný cestný koridor tvorený z väčšej časti diaľnicou medzi Bratislavou a Trenčínom.
Demografické východiská

Podľa počtu obyvateľov patrí Trenčiansky kraj medzi menšie kraje Slovenska. Stav
obyvateľstva v kraji k 31. 12. 2012 dosiahol 593 159 osôb. Osídlenie nie je rovnomerné.
Najviac obyvateľov, 55 883, žilo v krajskom meste Trenčín, ktoré však v porovnaní s inými
krajskými mestami nie je viditeľne dominantné mesto. Ďalšími väčšími mestami boli
Prievidza s počtom obyvateľov 48 519 a Považská Bystrica so 40 982 obyvateľmi
Ekonomické a sociálne špecifiká, štruktúra priemyslu
Z hľadiska ekonomickej štruktúry má Trenčiansky kraj charakter priemyselno
poľnohospodársky. Podiel kraja na tvorbe hrubého domáceho produktu SR v roku 2010 bol
9,8 %.
Priemysel je rôznorodý, zastúpený strojárstvom, elektrotechnikou, banským priemyslom,
textilným a odevným priemyslom, sklárskym, kožiarskym a potravinárskym priemyslom. Z
hospodárskeho hľadiska má kraj dve výrazne odlišné oblasti oddelené od seba Považským
Inovcom, a to Považie a Ponitrie.
Poľnohospodárska pôda zaberá dve pätiny územia. Z hľadiska poľnohospodárskej výroby má
kraj rôzne pestovateľské podmienky. Rastlinná výroba v teplejších, nižšie položených
častiach kraja produkuje najmä jačmeň, cukrovú repu a pšenicu. Vo vyšších polohách sa
pestujú prevažne zemiaky. So stúpajúcou nadmorskou výškou pribúdajú lúky a pasienky, na
ktoré nadväzuje chov hovädzieho dobytka.
Z dopravného hľadiska sú dôležité cestné a železničné trasy, ktoré vedú Považím. Územím
ide hlavný železničný ťah Bratislava Žilina Košice. Okolo Trenčína je vybudovaný diaľničný
obchvat. Bude súčasťou diaľnice D1, ktorá pôjde celým Považím. Významné sú aj cestné a
železničné spojenia, ktoré vedú do Českej republiky.
Trenčiansky kraj leží v západnej časti Slovenska. Z geografického hľadiska spadá do oblasti
Západných Karpát a jeho najhustejšie osídlené oblasti sú sústredené v údolí rieky Váh. Susedí
s Trnavským, Nitrianskym, Banskobystrickým a Žilinským krajom. Jeho západnú časť tvorí
štátna hranica s Českou republikou. Je to jeden z menších krajov Slovenska, kde žije približne
600 tisíc obyvateľov a hustota zaľudnenia predstavuje 133 obyvateľov na km2. V
Trenčianskom kraji je 9 okresov, 18 miest a 276 obcí.
Najvýznamnejšími výrobnými odvetviami kraja sú strojársky, textilný a chemický (najmä
gumárenský) priemysel. Strojárska produkcia bola v minulosti orientovaná najmä na zbrojné
účely a preto je dnes v procese značnej reštrukturalizácie.
V regióne sa rozvíjajú aj nové progresívne odvetvia. Elektrotechnická výroba v Novej
Dubnici tvorí viac než 75% priemyselnej produkcie mesta. Za najvýznamnejšími investíciami
do produkcie káblových zväzkov a ovládacích prvkov pritom možno nájsť zahraničných
investorov.
Miera evidovanej nezamestnanosti v Trenčianskom kraji predstavovala v mesiaci február
2014 hodnotu 10,71 %.

Žilinský kraj – charakteristika regiónu
Stručný prehľad
Žilinský kraj je situovaný v severozápadnej časti Slovenska. Má prevažne horský charakter,
tvorený najmä pohoriami Západné Tatry, Veľká a Malá Fatra. Osídlenie je koncentrované
najmä v údoliach najväčších riek kraja – Váhu, Oravy a Turca. V regióne sa nachádzajú
rozsiahle chránené územia, ktoré v skutočnosti pokrývajú vyše 50 % kraja a tvoria okolo 30
% všetkých chránených území Slovenska. Je zároveň obľúbenou destináciou aj vďaka svojim
termálnym kúpeľom. Kraj susedí s Českou republikou a Poľskom. Má tiež spoločné hranice s
tromi ďalšími krajmi Slovenska – Trenčianskym, Banskobystrickým a Prešovským. Kraj sa
vyznačuje dobre rozvinutým vzdelávacím systémom na všetkých úrovniach s atraktívnym
prostredím na úspešný rozvoj malých a stredných podnikov. Celkový počet obyvateľov je do
700 tisíc a hustota obyvateľstva predstavuje 102 obyvateľov na km2.

Poloha, rozloha, geografické podmienky
Žilinský kraj sa rozkladá v severozápadnej časti Slovenska. Rozlohou 6 809 km2 zaberá 13,9
% rozlohy štátu a je tretím najväčším krajom Slovenskej republiky. Severozápadná hranica je
súčasne štátnou hranicou s Českou republikou a na severe hraničí s Poľskom. Kraj má
spoločné hranice s tromi ďalšími krajmi Slovenska - Trenčianskym, Banskobystrickým a
Prešovským. Žilinský kraj zahŕňa päť prirodzených historických regiónov Horné Považie,
Kysuce, Liptov, Orava a Turiec.
Podľa územno - správneho usporiadania v zmysle zákona NR SR č. 221/1996 Z. z. sa
Žilinský kraj člení na 11 okresov: Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto,
Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín a Žilina.
V kraji je 315 obcí, z toho 18 so štatútom mesta.
Najmenším okresom s rozlohou 174 km2 v rámci kraja je okres Kysucké Nové Mesto, ktorý
zaberá 2,6 % z celkovej rozlohy kraja. Rozlohou najväčší je okres Liptovský Mikuláš, na
ktorý pripadá 19,7 %.
Územie Žilinského kraja sa vyznačuje rôznorodosťou krajinnej štruktúry. Od údolných nív
vodných tokov (Váh, Kysuca, Turiec a Orava), cez poľnohospodársku a lesnú krajinu až po
vysokohorskú krajinu hrebeňových pásiem pohorí Západných Tatier, Nízkych Tatier,
Chočských vrchov, Veľkej Fatry, Malej Fatry, Javorníkov a Strážovských vrchov. Najvyšším
vrchom v kraji je Bystrá - 2 248 m n. m. (v okrese Liptovský Mikuláš).
Ide prevažne o hornatú krajinu s nízkym podielom ornej pôdy, ktorá má atraktívne prírodné
prostredie, mimoriadne vhodné na rozvoj turistiky, vodných a zimných športov. Žilinský kraj
má mierne teplé až chladné vlhké podnebie s najnižšími teplotami na Slovensku nameranými

v Oravskej Lesnej. Hlavným tokom v kraji je Váh, ktorý vzniká sútokom Čierneho a Bieleho
Váhu v Kráľovej Lehote. Malé prietoky Váhu sú významne nadlepšované najmä najväčšími
zásobnými nádržami Liptovskou Marou a Oravskou priehradou. Riečnu sieť popri Váhu
tvoria Orava, Kysuca, Turiec, Rajčianka, Revúca, Belá, Varínka.
Z nerastných surovín je územie kraja bohaté na ložiská stavebného kameňa, zásoby
štrkopieskov a pieskov. V oblasti Malej Fatry sa ťažia vápence ako surovina na výrobu
cementu a vápna. V oblasti Hornej Oravy sú ložiská rašeliny a zásoby drevnej hmoty.

Doprava a infraštruktúra
Žilinský kraj je dôležitou medzinárodnou križovatkou, prepájajúcou dopravné siete troch
krajín
–
Slovenska,
Českej
republiky
a
Poľska.
Časti diaľničnej siete sú stále vo výstavbe, pričom v súčasnosti je Žilina už diaľnične
prepojená s Bratislavou takmer po celej trase. Dokončenie celej siete, plánované v najbližších
rokoch, spojí Slovensko s ďalšími medzinárodnými dopravnými koridormi.
Organizácia železničnej dopravy skutočne predurčuje Žilinský kraj za miesto napojenia
železničnej siete Slovenska na celoeurópsky systém. Prepojenie je zabezpečené hlavnou
traťou Bratislava – Košice, ktorá prechádza cez Žilinu a traťami zo susedného Poľska a
Českej republiky, ktoré prechádzajú Čadcou smerom na Žilinu. Tým sa Žilina stáva dôležitým
dopravným
uzlom
ako
regiónu
tak
Slovenska.
Medzinárodná letecká doprava je lokalizovaná len 10 km od centra regiónu mesta Žilina.
Pristávať tu môžu lietadlá s kapacitou 60 pasažierov. V súčasnosti je v prevádzke pravidelná
linka
do
Prahy
s
dvomi
letmi
denne.
Vodná doprava počíta v budúcnosti s vybudovaním vodného dopravného kanála Váh – Odra,
pričom prístav na Váhu by mal byť situovaný priamo v meste Žilina.
Demografické východiská
Počtom 698 274 obyvateľov k 31. 12. 2010 patrí Žilinský kraj na štvrté miesto v rámci krajov
SR a jeho podiel na celkovom počte obyvateľov predstavuje 12,8 %. Hustotou osídlenia 102,5
obyvateľov na km2 sa kraj radí na šieste miesto v medzikrajskom porovnaní. Najhustejšie
osídleným okresom je Kysucké Nové Mesto s priemerom 196,0 obyvateľov na km2pred
Žilinou 194,5 obyvateľov na km2. Najmenej obyvateľov na km2 42,5 žije v okrese
Turčianske Teplice.
Demografický vývoj v Žilinskom kraji charakterizuje postupné spomaľovanie reprodukcie
obyvateľstva. Znižovanie pôrodnosti sa podpisuje pod znižujúce sa prirodzené prírastky
obyvateľstva. Pozitívne možno hodnotiť skutočnosť, že v okrese Námestovo sa dosahuje tretí
najvyšší počet narodených na 1 000 obyvateľov v rámci všetkých okresov Slovenska.
Ekonomické a sociálne špecifiká, štruktúra priemyslu
Kraj patrí medzi významné hospodárske regióny s rozvinutým priemyslom. Má 47,8 %
ekonomicky aktívnych obyvateľov a miera ekonomickej aktivity dosahuje 57,3 %. V rámci

podnikateľských aktivít malo ku koncu roka 2010 v Žilinskom kraji sídlo 9,4 % zo všetkých
ziskových organizácií na Slovensku a 14,4 % z celkového počtu fyzických osôb. V roku 2010
pracovalo v kraji 11,8 % zamestnaných osôb z ich celkového počtu v SR a medziročne sa ich
počet znížil o 3,9 %. Priemerná nominálna mesačná mzda dosiahla 686 Eur a za
celoslovenským priemerom zaostala o 10,8 %.
Žilinský kraj v hodnotení ekonomického postavenia z hľadiska tvorby HDP patrí k stredne
výkonným regiónom Slovenska. Výkonnosť ekonomiky kraja pozitívne ovplyvňujú aj priame
zahraničné investície, ktorými je Žilinský kraj všeobecne známy. Priemysel prispieva
významnou mierou k hospodárskemu rastu, zamestnanosti a výkonnosti regiónu.
V Žilinskom kraji má silnú pozíciu stavebníctvo.
Žilinský kraj má veľmi dobrú dopravnú polohu v rámci Slovenska na dôležitých
medzinárodných a vnútroštátnych komunikáciách. Prechádza ním hlavný cestný ťah z Českej
republiky na Ukrajinu i cestné ťahy z Bratislavy a Šiah smerom do Poľska. Ku koncu roka
2009 bolo v kraji 66,947 km diaľničných úsekov a ďalšie sú vo výstavbe. Organizácia
železničnej dopravy predurčuje Žilinský kraj za miesto napojenia železničnej siete Slovenska
na celoeurópsky systém. Prepojenie je zabezpečené hlavnou traťou Bratislava - Košice, ktorá
prechádza cez Žilinu a traťami zo susedného Poľska a Českej republiky, ktoré prechádzajú
Čadcou smerom na Žilinu. Tým sa Žilina stáva dôležitým dopravným uzlom ako regiónu tak
Slovenska. Regionálny charakter majú železnice Žilina - Rajec, Čadca - Makov na Kysuciach
a Kraľovany - Trstená na Orave. Centrálnym uzlom je Žilina s novou zriaďovacou stanicou
Teplička nad Váhom. Medzinárodná letecká doprava je lokalizovaná 10 km od centra regiónu
v obci Dolný Hričov. Pristávať tu môžu lietadlá s kapacitou 60 pasažierov. V súčasnosti je v
prevádzke pravidelná linka do Prahy s dvomi letmi denne.
Región Žilinského kraja je bohatý na výskyt minerálnych a termálnych vôd, ktoré sa
využívajú na liečenie v kúpeľoch Rajecké Teplice (pohybová a nervová sústava), Turčianske
Teplice (urologické a reumatické ochorenia), Korytnica (tráviaca sústava), Lúčky (ženské
ochorenia) a Liptovský Ján (tráviaca sústava a reumatické ochorenia). Minerálne vody sa
využívajú aj ako stolové vody Budiš, Fatra a Korytnica. Na rekreačné účely sa využívajú
geotermálne vrty v Liptovskom Jáne, Bešeňovej, Rajci, Oraviciach a Stráňavách.
Najvýkonnejšie spoločnosti v kraji pôsobia v odvetviach metalurgie, strojárstva, produkcie
dreva, celulózy, papiera a príbuzných produktov. V porovnaní s ostatnými krajmi má v
Žilinskom kraji silnú pozíciu stavebníctvo, ktoré sa podieľa na ročnom obrate 13%. V kraji
má relatívne významné postavenie elektrotechnický priemysel a telekomunikácie. Jeho
význam narastá najmä vďaka aktivitám zahraničných investorov. Informatika, komunikačné
technológie a elektronika sú dôležitými odvetviami s dlhoročnou tradíciou najmä vo výskume
a vývoji, ale aj v oblasti softwarovej a hardwarovej produkcie. Významné centrá
elektrotechnickej produkcie sú v Liptovskom Hrádku, Nižnej a Trstenej. V súčasnosti
najväčší rozvoj zaznamenáva automobilový priemysel vďaka umiestneniu VW, KIA a ich
dodávateľov v regióne. Mnoho iných spoločností súvisiacich s automobilovým priemyslom sa
taktiež etablovalo v danom regióne v posledných rokoch. Región má zároveň stálu výskumnú

základňu, obzvlášť v oblasti logistiky, informačných a komunikačných technológií,
chemického, textilného a potravinárskeho priemyslu.
Miera evidovanej nezamestnanosti v Žilinskom kraji predstavovala v mesiaci február 2014
hodnotu 12,49 %.
V meste Krásno nad Kysucou by sa mal rozširovať priemyselný park, dnes na 12 hektároch,
je plán rozšíriť ho o minimálne ďalších 10. Prebiehajú rokovania s viacerými stredne veľkými
investormi. Záujem investovať by tu však mohli mať najmä firmy zo subdodávateľského
biznisu. Krásno nad Kysucou sa totiž nachádza blízko Žilinského závodu automobilky KIA,
ako aj nošovickej fabriky Hyundai. Lokalita je zaujímavá hlavne pre firmy z automobilového
odvetvia. Dôjde tak k tvorbe nových pracovných miest v okrese s vysokou
nezamestnanosťou.
Zámer spoločnosti, rozšíriť priemyselnú zónu sa aktuálne posudzuje aj z hľadiska vplyvu na
životné prostredie. Bolo by možné stavať haly pre investorov. Už v súčasnosti v regióne
funguje niekoľko firiem, možnosť vytvárať akési klastre. Podľa Richarda Dírera zo SARIO je
Krásno nad Kysucou kvalitne pripravený priemyselný park s dobrým napojením na cestnú
infraštruktúru. V parku momentálne pôsobí niekoľko spoločností. Voľné kapacity agentúra
aktívne ponúka v spolupráci s majiteľmi parku i samosprávou. Priemyselný park v okrese
Čadca patrí medzi úspešnejšie zóny. Na Slovensku sú totiž desiatky parkov, mnohé sú však
poloprázdne až prázdne. Podľa SARIO sa priemerná obsadenosť parkov pohybuje okolo 40
percent. SARIO momentálne eviduje viac ako 70 parkov rôznych veľkostí, ktoré aktívne
ponúka investorom. Tí takmer vždy zvažujú niekoľko potenciálnych lokalít pre umiestnenie
svojich investícií. Jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich rozhodovanie investorov je aj
pripravenosť priemyselných zón. Pri rozhodovaní investora môže zavážiť aj kvalita
informácií, ktoré sú o danej zóne dostupné. Ďalej je dôležitá lokalita a prístupnosť,
dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily a priamy marketing parku. Významným faktorom
úspešnosti je tiež existujúca prítomnosť etablovaného investora.
Plán výstavby veterných parkov, ktorý má na stole oravská obec Babín118. Za projektom stojí
bratislavská spoločnosť SWWE. Investora delí od výstavby získanie potrebných povolení.
Meškajú kôli obštrukciám zo strany krajského stavebného úradu. Firma potrebuje aj
posúdenie vplyvov veternej elektrárne na životné prostredie. Ak dostane súhlas, obecný úrad
sa rozhodne, či vydá stavebné povolenie. V prípade súhlasu sa môže začať stavať. Podľa
zástancov obnoviteľných zdrojov by veterná energia mohla v budúcnosti posilniť energetickú
bezpečnosť Slovenska. Krajinou, ktorá tieto zdroje vo veľkom presadzuje, je susedné
Rakúsko. Plusom sú aj investície do regiónov či nová práca.
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Štyridsaťmiliónová investícia a dvanásť veterných elektrární.

Banskobystrický kraj – charakteristika regiónu
Stručný prehľad
Banskobystrický kraj je rozlohou najväčší a počtom obyvateľov na km2 najmenej husto
osídlený kraj Slovenska. Nachádza sa v južnej časti stredného Slovenska. Jeho severná časť
má hornatý charakter, južná časť je tvorená nížinami. Kraj má spoločnú štátnu hranicu s
Maďarskom. Okrem toho susedí s piatimi samosprávnymi krajmi – Nitrianskym,
Trenčianskym, Žilinským, Prešovským a Košickým. Celkový počet obyvateľov je viac ako
650 tisíc a hustota obyvateľstva predstavuje 69 obyvateľov na km2.

Poloha, rozloha, geografické podmienky
S rozlohou 9 454 km2 je Banskobystrický kraj najväčším krajom v Slovenskej republike.
Rozprestiera sa v južnej časti stredného Slovenska, pričom na juhu hraničí s Maďarskou
republikou, na východe s Košickým krajom, na severe s Trenčianskym a Žilinským krajom a
na západe s Nitrianskym krajom.
Podľa územno-správneho usporiadania v zmysle zákona NR SR č. 221/1996 Z. z. sa člení na
13 okresov (Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár,
Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom), v ktorých sa
ku koncu roka 2011 nachádzalo 516 obcí z toho 24 miest. Z miest iba Banská Bystrica (6.
najľudnatejšie mesto SR) a Zvolen presiahli počtom obyvateľov ku koncu roka 2011 počet 40
tisíc.
Banskobystrický kraj má významnú pozíciu z hľadiska zásob a ťažby nerastných surovín a
bohatého výskytu minerálnych, termálnych a liečivých vôd. V kraji sa nachádzajú dve
kúpeľné mestá (Sliač, Dudince) a štyri kúpeľné miesta. Územie kraja je mimoriadne bohaté
na prírodné krásy, ktoré sú hojne využívané v severnej časti ako centrá zimného turistického
ruchu.
Doprava a infraštruktúra
Dopravný systém kraja nezodpovedá požiadavkám jeho ekonomiky. Zaostáva najmä vo
vybavenosti modernou cestnou infraštruktúrou. Cestný systém tvorí celkovo 3 144 km ciest, z
ktorých 574 km sú cesty prvej triedy. Banskobystrickým krajom prechádzajú dva významné
cestné ťahy. Severojužný, v rámci Európskej cestnej siete klasifikovaný ako E 77 a
západovýchodný klasifikovaný ako E 571. V súčasnosti štát investuje do budovania
rýchlostnej komunikácie R1 na trase E 77. V kraji sa nachádza letisko v Sliači, ktoré sa
využíva na nepravidelné a obchodné lety. Dve hlavné železničné trate spájajúce juh Slovenska
so severom a západ s východom križujú kraj. Tieto sú integrované do rozsiahlej siete
regionálnych tratí.

Demografické východiská
Počtom 660 128 obyvateľov k 31.12.2011 sa Banskobystrický kraj zaraďuje na 5. miesto v
rámci Slovenskej republiky s podielom 12,2 % na úhrne SR. Hustota osídlenia kraja 69,8
obyvateľov na km2 je najnižšia zo všetkých krajov.
Prirodzený pohyb obyvateľstva už dlhodobejšie dosahuje záporné hodnoty. Od roku 1997 sa
vykazuje celkový úbytok obyvateľstva kraja.
Ekonomické a sociálne špecifiká, štruktúra priemyslu
Banskobystrický kraj dosahuje najnižší podiel z úhrnu SR v počte organizácií (právnických
osôb) so sídlom v kraji. Z hľadiska odvetví priemyslu je najviac zastúpená výroba kovov a
kovových výrobkov, výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov, výroba potravín a
nápojov a výroba strojov a zariadení inde nezaradených.
Banskobystrický kraj má najvyššiu výmeru lesných pozemkov v rámci SR a v ťažbe dreva
(hlavne vo svojej severnej a severovýchodnej časti), niekoľkonásobne prevyšuje hodnoty
iných krajov. Južná časť Banskobystrického kraja je orientovaná na poľnohospodárstvo,
hlavne pestovanie hrozna.
Členitosť a náročnosť terénu v Banskobystrickom kraji nepriaznivo vplýva na výstavbu
dopravných komunikácií. Prírodné podmienky neumožňujú významnejšie rozvinúť jednotlivé
druhy dopravy.
Zdravotníctvo v kraji reprezentuje sieť zdravotníckych zariadení, v ktorých dominuje jedna z
najväčších nemocníc v Slovenskej republike známa svojou vysokou špecializáciou hlavne v
oblasti oftalmológie.
Priemysel je v regióne rozložený nerovnomerne. Dosahuje vysokú koncentráciu na severe
kraja, kde sídlia najproduktívnejšie odvetvia ekonomiky – hutnícky, strojársky, automobilový,
drevársky, farmaceutický a polygrafický priemysel. V južnej časti má základňu potravinársky
priemysel a ostatné odvetvia komplementárne k poľnohospodárstvu.
Najmä vďaka dlhej baníckej histórii kraja, je dominujúcim odvetvím priemyslu v regióne
hutníctvo. Reprezentujú ho najväčšie spoločnosti v kraji. Výroba kovov sa podieľa na objeme
celkového priemyselného exportu kraja podielom 40%. Ďalšími významnými sektormi sú
drevársky, strojársky, chemický, farmaceutický a potravinársky priemysel. Krajské mesto
Banská Bystrica sa v posledných rokoch orientuje najmä na rozvoj služieb a obchodu.
Kraj je charakteristický vysokou nezamestnanosťou.
Miera evidovanej nezamestnanosti v Banskobystrickom kraji predstavovala v mesiaci február
2014 hodnotu 18,87 %.

Prešovský kraj – charakteristika regiónu
Stručný prehľad
Prešovský kraj patrí medzi najväčšie regióny Slovenska. Je to tiež kraj s najvyšším počtom
obyvateľov. Región má horský charakter a v jeho západnej časti sa nachádza najznámejší
slovenský Národný park – Vysoké Tatry. Vodné zdroje sú bohaté a zahŕňajú rieky Poprad a
Topľa a tiež priehrady, z ktorých najväčšia je Domaša – významná rekreačná oblasť regiónu.
Kraj má spoločnú hranicu s Poľskom a Ukrajinou. Susedí s tromi ďalšími krajmi Slovenska.
V Prešovskom kraji je 13 okresov, 23 miest a 666 obcí. Celkový počet obyvateľov je vyše
800 tisíc a hustota obyvateľstva predstavuje 90 obyvateľov na km2.
Poloha, rozloha, geografické podmienky
Prešovský kraj sa rozprestiera na severovýchode Slovenskej republiky. Svojou rozlohou 8 973
km2 zaberá 18,3 % rozlohy štátu a je po Banskobystrickom kraji druhým najväčším na
Slovensku. Dlhá severná hranica je zároveň štátnou hranicou s Poľskou republikou. Na
východe hraničí s Ukrajinou, na juhu s Košickým krajom, na juhozápade na malom úseku
susedí s Banskobystrickým krajom a západným susedom je Žilinský kraj. Najsevernejší bod
kraja sa nachádza v katastri obce Becherov, najjužnejší v obci Sečovská Polianka,
najzápadnejší v obci Vysoké Tatry a najvýchodnejší bod, ktorý je zároveň najvýchodnejším
bodom Slovenska, sa nachádza v obci Nová Sedlica.
Vznikol 24. júla 1996 na základe zákona NR SR č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom
usporiadaní Slovenskej republiky. Administratívne sa delí na 13 okresov: Bardejov,
Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa,
Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou. Rozlohou najväčším okresom je okres Poprad (1
105 km2) a najmenším okres Stropkov (389 km2). V kraji je 665 obcí, z toho 23 so štatútom
mesta.
Kraj má bohaté zásoby nerastných surovín, z ktorých najvýznamnejšie sú zásoby kamennej
soli, vápenca, stavebného kameňa, tehliarskych surovín, zeolitu a mangánovej rudy.
Doprava a infraštruktúra
Cestný a železničný systém Prešovského kraja je dobre rozvinutý. V Poprade sa nachádza
medzinárodné letisko využívané najmä pre charterovú dopravu. Krajské mesto Prešov je
vzdialené len 40 km od medzinárodného letiska v Košiciach. Územie kraja je pokryté
relatívne hustou cestnou sieťou, ktorej kvalita sa rôzni a siaha od diaľnic a medzinárodných
ciest až k miestnym komunikáciám. Celková dĺžka ciest prvej triedy v kraji je 560 km a
diaľnic 13,5 km. Kostra železničnej siete regiónu je tvorená dvoma hlavnými traťami v smere
západ - východ (Žilina – Košice - Ukrajina) a sever - juh (Poľsko – Prešov – Košice –
Maďarsko).

Demografické východiská
Počtom 817 382 obyvateľov k 31. 12. 2012 je Prešovský kraj najväčším v Slovenskej
republike. Jeho podiel na celkovom počte obyvateľov republiky predstavuje 15,1 %. Hustota
osídlenia 91 obyvateľov na km2 dosahuje druhú najnižšiu hodnotu po Banskobystrickom kraji
a je o pätinu nižšia ako priemerná hustota zaľudnenia v Slovenskej republike. Najviac
obyvateľov žije v krajskom meste Prešov, ktorý je zároveň tretím najväčším mestom
Slovenska. Druhým najväčším centrom kraja je mesto Poprad.

Ekonomické a sociálne špecifiká, štruktúra priemyslu
Hospodárstvo kraja charakterizuje predovšetkým priemysel a poľnohospodárstvo s vhodnými
podmienkami pre rozvoj cestovného ruchu. Na celoslovenskej tvorbe hrubého domáceho
produktu a pridanej hodnote sa kraj podieľa najnižším percentom. Dosahuje sa tu najnižšia
úroveň priemernej nominálnej mesačnej mzdy, ktorá je takmer o jednu štvrtinu nižšia ako
celoslovenský priemer.
Priemysel v kraji je rôznorodý bez výraznej orientácie na niektoré výrobné odvetvia. Dôležité
zastúpenie tu má kovospracujúci, drevospracujúci, potravinársky, elektrotechnický,
strojársky, chemický, textilný a odevný priemysel. Je koncentrovaný hlavne do okresných
miest. Medzi najvýznamnejšie podniky v kraji patria: Tatravagónka v Poprade, Lear
Corporation Seating Slovakia v Prešove, MECOM GROUP v Humennom, MILK-AGRO v
Prešove, Nexis Fibers v Humennom, Bukóza Export-Import vo Vranove nad Topľou,
Chemosvit folie vo Svite, Bukocel v Hencovciach a ďalšie..
Poľnohospodárska pôda zaberá 42,4 % z celkovej rozlohy kraja. Z nej takmer dve pätiny
predstavuje orná pôda, na ktorej sa pestujú predovšetkým obilniny, krmoviny, olejniny a
zemiaky. V pestovaní zemiakov patrí kraj k najväčším producentom v SR. V rámci živočíšnej
výroby prevláda chov hovädzieho dobytka. Spolu s Banskobystrickým krajom obhospodaruje
najväčšie plochy lesných pozemkov.
Podnikateľské aktivity obyvateľstva ovplyvňujú podmienky a možnosti vytvorené v danom
regióne. Na území kraja pôsobí viac ako 15 tisíc firiem zameraných na tvorbu zisku a 56,4
tisíc súkromne podnikajúcich fyzických osôb (živnostníkov, vrátane fyzických osôb
podnikajúcich na základe iného ako živnostenského zákona). Svoju činnosť orientujú hlavne
do odvetví stavebníctva, obchodu a priemyselnej výroby. Podľa počtu zamestnancov 98 %
firiem je zaradených medzi malé podniky (do 49 zamestnancov), 1,6 % medzi stredné (od 50 249 zamestnancov) a 0,4 % medzi veľké podniky (nad 250 zamestnancov).
Na tvorbe exportu a produkcie Prešovského kraja sa v najväčšej miere podieľajú štyri
odvetvia – potravinársky, chemický, strojársky a textilný priemysel. S výnimkou chemickej
produkcie sú tieto odvetvia rovnomerne rozložené v celom kraji. Chemický priemysel
zastupuje niekoľko veľkých spoločností v okresoch Humenné a Poprad. V minulosti zohrával

v kraji významnú úlohu elektrotechnický priemysel. Jeho podiel bol nad celoštátnym
priemerom. Táto skutočnosť sa však po tom čo do elektrotechniky vo vyspelejších krajoch
Slovenska investovalo viacero zahraničných spoločností zmenila. Najvýznamnejšie podniky
sú v súčasnosti Tesla Stropkov (telefónne prístroje) a Whirlpool Poprad (pračky a elektrické
spotrebiče).
Ruská farmaceutická spoločnosť Institute Europharm stavia výrobnú halu v Kežmarku, v jeho
priemyselnej zóne Pradiareň. Po dokončení a spustení produkcie v januári 2015 v nej bude
vyrábať farmaceutickú surovinu. Slovensko a zvlášť Kežmarok si vybrala hlavne pre jeho
kvalifikovanú pracovnú silu a členstvo v Európskej únii, čo jej dáva predpoklad nájsť väčšie
odbytisko pre svoje výrobky. Celkovo firma u nás investuje cca. 13,5 milióna eur. Plánujú
rozšírenie stavu asi na 250 zamestnancov.
Ruská spoločnosť Armastek, podnikajúca v oblasti stavebníctva (výroba kompozitných
armatúr využívaných v stavebnom priemysle) plánuje v Stropkovskom priemyselnom parku
vytvoriť od 450 do 500 pracovných miest. Počet pracovných miest bude kontinuálne stúpať
s výrobou.
Kraj je charakteristický vysokou nezamestnanosťou.
Miera evidovanej nezamestnanosti v Prešovskom kraji predstavovala v mesiaci február 2014
hodnotu 18,97 %.

Košický kraj – charakteristika regiónu
Stručný prehľad
Košický kraj sa nachádza v juhovýchodnej časti Slovenska. Podľa počtu obyvateľov sa radí
na druhé miesto medzi krajmi. Z geografického hľadiska je tvorený dvoma veľkými útvarmi –
Východoslovenskou nížinou a horským systémom Spišsko-Gemerský kras. Krajským mestom
je mesto Košice ,ktoré je administratívnym, priemyselným, obchodným, ekonomickým a
kultúrnym centrom východného Slovenska. Kraj na severozápade hraničí s prešovským a
banskobystrickým krajom. Má tiež spoločnú hranicu s Maďarskom a Ukrajinou. Celkový
počet obyvateľov je okolo 780 tisíc a hustota obyvateľstva predstavuje 116 obyvateľov na
km2.
Poloha, rozloha, geografické podmienky
Košický kraj s rozlohou 6 755 km2 sa rozprestiera na juhovýchode Slovenskej republiky a
zaberá 13,8 % jej územia. Počtom obyvateľov je druhý, rozlohou štvrtý najväčší na
Slovensku. Na juhu hraničí s Maďarskou republikou, na východe s Ukrajinou, na severe s
Prešovským a na západe s Banskobystrickým krajom. Je to kraj štyroch historických regiónov
- Spiša, Gemera, Abova a Zemplína.

Podľa územno-správneho usporiadania v zmysle zákona NR SR č. 221/1996 Z. z. sa člení na
11 okresov: Gelnica, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice-okolie, Michalovce,
Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves a Trebišov. Správnym, hospodárskym, politickým,
školským a kultúrnym centrom kraja sú Košice, ktoré sú druhým najväčším mestom na
Slovensku. Nový štatút mesta získali zákonom č. 401 Zb. z roku 1990, pozostávajúc z 22
mestských častí s vlastnou miestnou samosprávou. V kraji je 440 obcí, z toho 17 získalo štatút
mesta. Najmenším okresom s rozlohou 16,9 km2 je okres Košice III a najväčším s rozlohou 1
534,6 km2 je okres Košice-okolie.
V kraji sa nachádzajú energetické, rudné i nerudné suroviny. Z energetických sú to ropa a
zemný plyn v okresoch Michalovce a Trebišov. Zdroje geotermálnej energie sú v okrese
Košice-okolie, v lokalite Ďurkov. Z rudných surovín majú význam železné, strieborné rudy v
okrese Rožňava a Spišská Nová Ves. Významné sú ložiská magnezitu v okolí Košíc,
kamennej soli v okrese Michalovce, mastenca, sadrovca v okrese Rožňava a Spišská Nová
Ves. V kraji sa nachádzajú rôzne druhy stavebného kameňa, tehliarske hliny, vápenec, kaolín,
štrkopiesky a iné.
Doprava a infraštruktúra
Kraj má dobre rozvinutú dopravnú sieť, ktorej hlavnou križovatkou je krajské mesto Košice.
Tu možno nájsť aj medzinárodne významné letisko. Železničné trate celoštátneho významu,
ktoré prechádzajú územím regiónu zahŕňajú západo - východný tranzitný koridor (Praha –
Košice – Čierna nad Tisou) a severo - južný tranzitný koridor (Poľsko – Košice – Maďarsko).
Kraj disponuje cestami I,II a III triedy v dĺžke 2 379,3 km a len 40 km diaľnice, ktorá spája
Košice s Prešovom, tiež významným krajským mestom. Ďalšie dôležité cestné ťahy sú svojou
orientáciou súhlasné so železničnými koridormi – jeden z Bratislavy cez Žilinu do Košíc a
druhý z Bratislavy do Košíc cez Zvolen.
Demografické východiská
Na území Košického kraja koncom roka 2011 žilo celkom 792 991 obyvateľov, čo je 14,7 %
slovenského úhrnu. Týmto podielom je Košický kraj po Prešovskom druhým najväčším na
Slovensku. Ženská zložka tvorí 51,2 % populácie a prevláda vo všetkých okresoch kraja v
rozpätí od 50,3 % (Košice-okolie) do 52,6 % (Košice I). Na tisíc žien pripadá 952 mužov.
Kraj patrí k hustejšie osídleným regiónom, na 1 km2 tu žije priemerne 117,4 obyvateľov, o
7,2 obyvateľov viac než v priemere za Slovensko. V krajskom meste Košice žije 240,7 tisíc
obyvateľov, čo je takmer tretina obyvateľstva kraja.
Ekonomické a sociálne špecifiká, štruktúra priemyslu
V tomto regióne pretrváva vysoká nezamestnanosť, po Banskobystrickom a Prešovskom
kraji,
býva
väčšinou
podľa
štatistických
údajov
tretia
najvyššia
v SR.

Miera evidovanej nezamestnanosti v Košickom kraji predstavovala v mesiaci február 2014
hodnotu 17,14 %.
Surovinovou základňou regiónu je oblasť Slovenského Rudohoria, ktorá v dávnej minulosti
podmienila vznik baníctva, hutníctva farebných kovov a strojárenstva. Tieto odvetvia pri
dominantnom postavení novodobého hutníckeho kombinátu a chemických podnikov
predstavujú rozhodujúcu zložku priemyslu. Ťažiskovými ekonomickými odvetviami sú
priemysel (hutnícky, strojárenský, potravinársky, elektrotechnický, ťažobný, stavebných
hmôt, palív a energetiky), stavebníctvo a poľnohospodárstvo. Významná je potravinárska
výroba spracúvajúca produkty poľnohospodárskej prvovýroby. Poľnohospodárska produkcia
je sústredená v okresoch Košice-okolie, Trebišov, Michalovce a Sobrance.
Poľnohospodárska pôda zaberá 336 tisíc ha, čo je polovica výmery kraja; tri pätiny z nej tvorí
orná pôda, tretinu trvalé trávne porasty. Lesy pokrývajú takmer dve pätiny povrchu územia.
Vyše troch štvrtín ornej pôdy je v okresoch Košice-okolie, Michalovce a Trebišov, lesy
pokrývajú najmä územie okresu Gelnica a Rožňava.
Celková dĺžka cestnej siete v kraji je 2 378,8 km, z toho diaľnic 5,3 km, ciest I. triedy 342,4
km a ciest II. triedy 586,5 km. Rýchlostné cesty a privádzače majú 24,3 km. Krajom
prechádza 788,6 km železničných tratí. Významný je suchozemský prístav - prekladisko v
Čiernej nad Tisou. V Košiciach sa nachádza letisko s medzinárodným významom.
Rozvinutá je sieť obchodu, služieb, finančných inštitúcií, zdravotníckych a sociálnych
zariadení a vedeckých a kultúrnych ustanovizní. V Košiciach sídli Ústavný súd SR a
Kancelária prezidenta SR.
Cestovný ruch ako jedna z významných oblastí hospodárstva má na území všetkých okresov
kraja veľmi priaznivé predpoklady na rozvoj. Prírodné krásy Slovenského raja sú jedinečné.
Bez konkurencie je Slovenský kras s množstvom jaskýň, priepastí, plošín a ďalších
zvláštností. Najlepšie výsledky v rozvoji cestovného ruchu vykazujú dlhodobo vďaka dobrým
prírodným podmienkam okresy Michalovce, Spišská Nová Ves, Rožňava a Košice I. Prírodné
krásy, bohatstvo kultúrno-historických pamiatok a pozoruhodností v týchto regiónoch sú
významným motivačným prvkom zvyšovania návštevnosti turistov z domova i zo zahraničia.
Z pohľadu priemyselnej štruktúry sú najvýznamnejšími sektormi v kraji hutnícky, chemický a
elektrotechnický priemysel. Dominujúce je bezpochyby hutníctvo, ktoré tvorí 60%
priemyselnej produkcie regiónu a 50% jeho exportu. V tomto odvetví pôsobí aj najväčšia
spoločnosť v kraji U.S. Steel Košice. Ďalšie dva sektory sú tiež silne proexportne orientované.
Chemko Strážske vyvíja aktivity v oblasti organickej a anorganickej chémie. V
elektrotechnike pôsobia najmä spoločnosti so zahraničným kapitálom ako napríklad BSH
Drives and Pumps Michalovce.
Košice sú podľa viacerých štúdií ideálne miesto na umiestnenie sídla IT spoločností, call
centier, servisných a podporných centier. Je tu kvalitná, jazykovo vzdelaná rpacovná sila

a pritom o 20 % lacnejšia ako v Bratislave. Nachádzajú sa tu medzinárodné, ale aj lokálne IT
spoločnosti, ktoré dosahujú úspechy v sektore a počet ich zamestnancov neustále rastie119.
PZI v Košickom regióne rástli, v roku 2011 dosiahli výšku 2 695,8 mil. EUR, čo
predstavovalo 8,7% celkových investícií v SR.
Tu pripomíname úspech Slovenskej strany v cezhraničnom spore. Súdy Európskej únie
definitívne odmietli žiadosť Maďarska o zrušenie chráneného označenia Vinohradnícka
oblasť Tokaj pre vína z viníc nad Malou Tŕňou, Cerhovom či Viničkami. Miestni vinári tak
môžu naďalej predávať zhruba 80 tisíc litrov tohto vína ročne s dôležitým slovíčkom Tokaj na
etikete. Na príklade vidíme, aké dôležité je ochraňovať značku a aký to môže mať dopad na
mikroregión. Verdikt upevní dôveru k značke a zlepší export. Európske súdy podržali
výrobcov tokajského vína zo Slovenska. Tokaj je opäť slovenský. Verdikt by mal južný
Zemplín otvoriť investorom. Oblasť poskytuje obrovský potenciál pre investície, ktoré sa kôli
prebiehajúcemu sporu utlmili. V hre sú zmrazené projekty domácich vinárov aj potenciálne
investície zo zahraničia. Napríklad maďarská tokajská oblasť je na 70 percent v rukách
zahraničného kapitálu z Francúzska, Španielska či Talianska. Čaká sa napríklad na spustenie
projektu spracovateľského závodu, pričom výstavba sa spustí, keď stúpne dopyt po
slovenskom tokaji. Ten by mohol prísť práve s bezproblémovým šírením značky slovenského
tokaja v zahraničí. Ešte nie je taký známy ako maďarský, takže rozhodnutie súdu pomôže
ukončiť aj večné spochybňovanie slovenského exportu a podozrievania, že dochádza
k falšovaniu. Ukončenie súdnych sporov tak pomôže rozbehnúť tokajský región. Celosvetovo
známa vinohradnícka oblasť Tokaj tak poskytne obrovský potenciál na investície a pracovné
príležitosti, ktorý bol utlmený prebiehajúcim súdnym sporom.
Aj preto je skoré rozhodnutie súdu dôležité. Na tomto príklade vidíme niekoľko faktorov –
rozhodnutie súdu, medzinárodné súdy, výhody členstva v EÚ, jej právny režim, v tomto
prípade register chránených označení E-Bacchus, chránené označenie. A to všetko pre rozvoj
regiónu s určitou charakteristikou, ktorá nie je hocikde na svete. Môže dôjsť k rozvoju
infraštruktúry (zatiaľ chýbajú cyklotrasy, ubytovacie kapacity a sprievodné služby)
a podobnému biznis plánu120, aký funguje napríklad na Južnej Morave (výhodou je blízkosť
susedného Rakúska), či Napa Walley blízko San Francisca.
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Zdroj: www.etrend.sk
Organizácia tzv. destinačného manažmentu, ktorá v tomto prípade stavia na vinárstve a vinohradníctve.
Existujú milovníci vína, ktorí sú ochotní za kvalitou cestovať.
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Časť V: Analýza vývoja vymožiteľnosti práva v SR za posledné dve dekády v porovnaní
s ukazovateľmi vymožiteľnosti práva v krajinách EÚ a V4
Vyšehradská skupina (V4) predstavuje neformálne zoskupenie 4 stredoeurópskych krajín –
Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarskej republiky a Poľskej republiky. Ide o živú
a neformálnu regionálnu štruktúru 4 členských krajín EÚ a NATO, ktoré sa hlásia k
rovnakým hodnotám, majú spoločnú históriu, kultúru a geografické postavenie. V4 je
dynamickým regionálnym zoskupením členských krajín EÚ, ktoré vytvára priestor pre
posilňovanie koordinačného a konzultačného mechanizmu s cieľom nachádzať spoločné
pozície a stanoviská v aktuálnych otázkach zahraničnej a európskej politiky, regionálneho
rozvoja, hospodárskej a kultúrnej spolupráce.
Porovnanie s krajinami V4 je dôležité, nakoľko sa jedná o relevantné regionálne zoskupenie
krajín s podobnou východiskovou pozíciou v rámci Európskeho priestoru.
Porovnanie so Švajčiarskom ako krajinou ktorá dosahuje najvyššie hodnotenie rámcových
podmienok na podnikanie v Európe (a zároveň druhé najvyššie hodnotenie na svete).
Porovnanie s krajinami z rovnakej skupiny podľa klasifikácie Svetového ekonomického fóra
(pri uplatnení členenia na tri skupiny), v našom prípade teda s krajinami, ktorých rozvoj je
založený na inováciách (napríklad USA, Japonsko, Singapur, Rakúsko, Belgicko, Dánsko,
Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Holandsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko,
Švédsko, Veľká Británia, Nórsko, Švajčiarsko)121.
Poznatky získané pomocou relevantných porovnávaní (tam, kde je k dispozícii
harmonizovaný súbor ukazovateľov a hodnotení pre relevantné krajiny a ktorý umožňuje
porovnávanie medzi krajinami z viacerých uhlov pohľadu, uplatníme pri hodnotení faktorov
pôsobiacich na vymožiteľnosť práva a porovnávaní vybraných ukazovateľov medzinárodné
porovnanie) sú východiskom na identifikáciu faktorov pôsobiacich na vymožiteľnosť práva
v štátoch ktoré v porovnaní so Slovenskom dosahujú relatívne vysoké hodnotenie, ako aj
identifikáciu faktorov tvoriacich podmienky pre vymožiteľnosť práva, v ktorých meraní
pomocou indikátorov dosahujeme nižšie hodnotenia ako referenčné krajiny a ktoré možno
vnímať ako prekážky pri podpore a rozvoji podnikania.
Porovnanie s krajinami V4 má vysokú vypovedaciu schopnosť, keďže hodnotí stav v oblasti
vymožiteľnosti práva v kontexte regiónu tvoreného krajinami s podobnou východiskovou aj
aktuálnou pozíciou v rámci Európskej únie (či Európskeho hospodárskeho priestoru) v snahe
zlepšovať mieru vymožiteľnosti práva v kontexte podnikateľského prostredia, ale zároveň aj
sledovať v ktorých oblastiach a ako sa prejavujú faktory ovplyvňujúce vymožiteľnosť práva.
Slovensko – vyše 20 rokov od vzniku. Od roku 1993, po rozpade československej federácie
muselo Slovensko budovať nové inštitúcie a takmer súčasne delegovať svoju nedávno získanú
suverenitu nadnárodným inštitúciám EÚ. Vstup Slovenska do Európskej únie patrí
k najdôležitejším míľnikom našej nedávnej histórie. „Kríza formuje hlavné európske
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koncepty, inštitúcie a stratégie. Budúcnosť jednotlivca, jeho sloboda a pracovné možnosti
totiž dnes viac ako kedykoľvek predtým závisia od spoločných európskych aktivít. Dnes už
každá individuálna, profesijná alebo verejná aktivita nesie pečať Európy.“ Georgios Zavvos,
bývalý veľvyslanec EÚ na Slovensku
Na falošných predpokladoch, pomýlených analýzach prispôsobených za účelom
negatívnejšieho vnímania skutočnosti a vyvolávaní sociálnej trpkosti v časoch krízy
parazitujú práve populistické a xenofóbne hnutia. Je preto nevyhnutné, aj vlastným úsilím
posilňovať morálne a politické základy spoločnosti. Musí dôjsť k zladeniu strategicko –
politickej činnosti zladenej s ašpiráciami spoločnosti.
Európska únia nás mala naučiť hrať viac fér. Dnes môžeme s odstupom času skonštatovať, že
len mechanická aplikácia myšlienok a noriem európskych inštitúcií s vyššou autoritou nestačí
na úplné pochovanie socializmu. Práve negatívne javy ako nezdravá hospodárska súťaž, či
korupcia122 deformujú potenciál prirodzeného trhu v ktorom má zvíťaziť výlučne ten lepší
podnikateľ.
Ukazovatele, ktoré vystihujú vymožiteľnosť práva v krajinách EÚ a V4 zadefinujeme
podľa dokumentu „Porovnávací prehľad z oblasti justície123“.
Vplyvom pretrvávajúcej hospodárskej a finančnej krízy v EÚ sa urýchlil vznik rozsiahlych
zmien. Jej dosah je badateľný v reštrukturalizácii národných hospodárstiev, ktoré sa tak snažia
vytvoriť podmienky pre rast a konkurencieschopnosť.
V tomto reformnom procese zohrávajú vnútroštátne justičné systémy kľúčovú rolu pri obnove
dôvery a návrate k rastu. Efektívny a nezávislý justičný systém prispieva k dôvere a stabilite.
Predvídateľné, včasné a vymáhateľné justičné rozhodnutia sú dôležitými štrukturálnymi
zložkami príťažlivého podnikateľského prostredia. Zachovávajú dôveru v začatie podnikania,
vo vymoženie zmluvy, vyrovnanie súkromného dlhu či v ochranu majetku a ďalších práv.
Skúsenosti členských štátov, na ktoré sa vzťahujú programy makroekonomických úprav
ukazujú, že nedostatky vo fungovaní justičného systému prehlbujú zápornú rastovú špirálu a
oslabujú dôveru občanov a podnikov v justičné inštitúcie. Preto sa vnútroštátne justičné
reformy stali v roku 2011 neoddeliteľnou súčasťou štrukturálnych zložiek v týchto
programoch.
Zlepšenie kvality, nezávislosti a efektívnosti súdnych systémov je takisto prioritou v
európskom semestri, novom každoročnom cykle EÚ pre koordináciu hospodárskych politík.
V roku 2012 sa určilo šesť členských štátov, v prípade ktorých existujú problémy, a to najmä
v súvislosti s trvaním súdnych konaní a organizáciou súdnictva.
Účinnosť vnútroštátnych justičných systémov je pre EÚ rozhodujúca
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Prístup k účinnému justičnému systému je základným právom pri zriaďovaní európskych
demokracií a je zakotvený v ústavných tradíciách spoločných pre členské štáty. Je
rozhodujúci pre účinnosť všetkých právnych predpisov EÚ, a najmä tých hospodárskych
právnych predpisov EÚ, ktoré prispievajú k rastu. Vnútroštátne súdy napríklad zohrávajú
základnú úlohu pri vymáhaní právnych predpisov EÚ o hospodárskej súťaži124 a ďalších
právnych predpisov EÚ, ktoré sú rozhodujúce pre jednotný trh125, a to najmä v oblasti
elektronickej komunikácie, duševného vlastníctva126, verejného obstarávania127, životného
prostredia a ochrany spotrebiteľa
Zakaždým, keď vnútroštátny súd uplatní právny predpis EÚ, koná ako „súd Únie“ a musí
poskytnúť účinnú súdnu ochranu všetkým, občanom aj podnikom, ktorých práva zaručené
právnymi predpismi EÚ boli porušené. Význam tohto práva na účinný prostriedok nápravy je
zakotvený v Charte základných práv Európskej únie (v článku 47).
Účinné justičné systémy sú nevyhnutné aj pre posilnenie vzájomnej dôvery potrebnej na
vytvorenie a vykonávanie nástrojov EÚ založených na vzájomnom uznávaní a spolupráci. V
súlade s článkom 67 ods. 1 ZFEÚ Únia vytvára priestor spravodlivosti pri rešpektovaní
rozličných právnych systémov a tradícií členských štátov. Od občanov, podnikov, sudcov a
úradov sa očakáva, že budú dôverovať, rešpektovať, uznávať a vykonávať rozhodnutia prijaté
v justičnom systéme iného členského štátu. Nedostatky vnútroštátnych justičných systémov
tak nie sú len problémom konkrétneho členského štátu, ale môžu ovplyvniť fungovanie
jednotného trhu a vo všeobecnejšom meradle aj EÚ.
Potreba systematického prehľadu
Európska komisia vo svojom Ročnom prieskume rastu na rok 201311 zdôrazňuje význam
zlepšenia kvality, nezávislosti a efektívnosti vnútroštátnych súdnych systémov. Ešte pred
sformulovaním odporúčaní pre jednotlivé krajiny v tejto oblasti treba zostaviť systematický
prehľad fungovania justičných systémov vo všetkých členských štátoch, a to taký, ktorý plne
zohľadňuje rôzne národné právne tradície. Na podporu justičných reforiem, ktorých cieľom
bude obnoviť rast, sú potrebné objektívne, spoľahlivé a porovnateľné údaje.
Cieľom porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície (ďalej len „porovnávací prehľad“) je
pomôcť EÚ a členským štátom dosiahnuť účinnejšiu justíciu pomocou objektívnych,
spoľahlivých a porovnateľných údajov o fungovaní justičných systémov všetkých členských
štátov. Kvalita, nezávislosť a efektívnosť sú hlavnými súčasťami „účinného justičného
systému“. Poskytovanie informácií o týchto súčastiach vo všetkých členských štátoch
prispieva k odhaľovaniu prípadných nedostatkov a dobrých príkladov a podporuje rozvoj
justičných politík na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ.
Hlavnými charakteristikami porovnávacieho prehľadu sú:
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 je to porovnávací nástroj, ktorý sa vzťahuje na všetky členské štáty. Nech už je model
vnútroštátneho justičného systému alebo právnej tradície, v ktorej je zakotvený,
akýkoľvek, včasnosť, nezávislosť, cenová dostupnosť a ľahký prístup sú niektoré zo
základných parametrov toho, čo tvorí účinný justičný systém. Porovnávací prehľad
síce zahŕňa porovnanie konkrétnych ukazovateľov, ale jeho účelom nie je urobiť jedno
celkové hodnotenie ani podporiť konkrétny typ justičného systému;
 jeho účelom je ukázať trendy vo fungovaní vnútroštátnych justičných systémov v
priebehu času. Údaje sa v porovnávacom prehľade uvádzajú po prvýkrát v roku 2013 a
nemusia ešte odzrkadľovať účinky prebiehajúcich reforiem v niektorých členských
štátoch128. Keďže porovnávací prehľad sa pravidelne dopĺňa, takéto účinky by mohli
byť badateľné v budúcich porovnávacích prehľadoch;
 je to nezáväzný nástroj, ktorý sa má používať v rámci otvoreného dialógu s členskými
štátmi a ktorého cieľom je pomôcť členským štátom a inštitúciám EÚ vymedziť lepšie
justičné politiky. Prispieva k odhaľovaniu problémov, ktoré si zaslúžia osobitnú
pozornosť. Slabá výkonnosť, ktorú odhalili ukazovatele, si vyžaduje hlbšiu analýzu
príčin takéhoto výsledku a v prípade potreby aj presadenie náležitých reforiem, pričom
treba mať na pamäti, že porovnateľnosť údajov môže byť obmedzená rozdielmi v
postupoch a právnych rámcoch;
 je to vyvíjajúci sa nástroj, ktorý sa bude postupne rozširovať vo vzťahu k dotknutým
oblastiam, ukazovateľom a metodike s cieľom odhaliť základné parametre účinného
justičného systému. V rámci dialógu s členskými štátmi by v porovnávacom prehľade
mohli byť postupne zahrnuté aj ostatné oblasti justičných systémov a ďalšie prvky v
„justičnom procese“, ktorým musí fyzická či právnická osoba prejsť, aby sa domohla
účinnej spravodlivosti (napr. od prvej fázy vstupu do justičného systému po poslednú
fázu vykonania súdneho rozhodnutia).
Z dôvodu významu vnútroštátnych justičných systémov pre hospodárstvo sa rozsah
pôsobnosti porovnávacieho prehľadu za rok 2013 zameriava na parametre justičného
systému, ktoré prispievajú k zlepšovaniu podnikateľského a investičného prostredia. V
porovnávacom prehľade sa skúmajú ukazovatele efektívnosti pri iných ako trestných
prípadoch, najmä pri občianskych a obchodných súdnych prípadoch, ktoré majú význam pre
riešenie obchodných sporov, a pri správnych prípadoch. Správna justícia zohráva dôležitú
úlohu v podnikateľskom prostredí, napríklad pokiaľ ide o udeľovanie licencií alebo pri
daňových sporoch s administratívou alebo sporoch s vnútroštátnymi regulačnými úradmi.
Na účely prípravy tohto porovnávacieho prehľadu požiadala Európska komisia Komisiu Rady
Európy pre hodnotenie efektívnosti justície (CEPEJ) o zhromaždenie údajov a vykonanie
analýzy129. Európska komisia použila na vytvorenie tohto porovnávacieho prehľadu
najrelevantnejšie a najpodstatnejšie údaje. Porovnávací prehľad vychádza aj z údajov z iných
zdrojov, napríklad Svetovej banky, Svetového ekonomického fóra a organizácie World
Justice Project.
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UKAZOVATELE POROVNÁVACIEHO PREHĽADU EÚ V OBLASTI JUSTÍCIE ZA
ROK 2013
Za rok 2013 sa v porovnávacom prehľade uvádzajú hlavné zistenia, ktoré sa zakladajú v
prvom rade na ukazovateľoch týkajúcich sa efektívnosti konaní: na trvaní konaní, miere
vyriešenia prípadov a počte prebiehajúcich prípadov130.
 Trvanie konaní vyjadruje čas (v dňoch) potrebný na vyriešenie prípadu na súde, čiže
čas, ktorý potrebuje súd prvého stupňa na vynesenie rozhodnutia. Ukazovateľ „času
rozsúdenia“ je počet nevyriešených prípadov vydelený počtom vyriešených prípadov
na konci roka a vynásobený 365 dňami.
 Miera vyriešenia prípadov je pomer počtu vyriešených prípadov k počtu nových
prípadov. Meria, či sa súd stíha zaoberať novými prípadmi. Ak je miera vyriešenia
prípadov nízka a trvanie konaní dlhé, v systéme sa nahromadia nevybavené prípady.
 Počet prebiehajúcich prípadov vyjadruje počet prípadov, ktorými sa treba ešte vždy
zaoberať na začiatku obdobia (napríklad roka). Počet prebiehajúcich prípadov vplýva
na čas rozsúdenia. Skrátenie trvania konaní si preto vyžaduje opatrenia na zníženie
počtu prebiehajúcich prípadov.
V porovnávacom prehľade sa ďalej skúmajú ukazovatele určitých činiteľov, ktoré môžu
pomôcť skrátiť trvanie konaní a zvýšiť kvalitu justície: monitorovanie a hodnotenie
činností súdu, systémy informačných a komunikačných technológií (IKT) pre súdy,
spôsoby alternatívneho riešenia sporov a odborná príprava sudcov. Hoci na trvanie konaní
má vplyv aj niekoľko ďalších dôležitých činiteľov, najmä špecifickosť a spletitosť
postupov, uvedené ukazovatele poskytujú užitočné informácie odzrkadľujúce
informovanosť členských štátov o význame týchto otázok a opatreniach, ktoré boli v tom
ohľade prijaté.
 Monitorovanie a hodnotenie činností súdov: s cieľom zvýšiť kvalitu a efektívnosť
súdnych konaní by sa mali činnosti súdu monitorovať pomocou komplexného a
verejne dostupného systému zbierania informácií a pravidelne hodnotiť. Ukazovatele
odzrkadľujú dostupnosť systémov pravidelného monitorovania činností súdov a
hodnotiacich systémov.
Monitorovacie systémy zahŕňajú zverejnenie výročnej správy o činnosti a meranie počtu
nových prípadov, vynesených rozhodnutí, odložených prípadov a trvania konaní.
Hodnotenie činností súdov sa zakladá na dostupnosti:
-
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vymedzenia ukazovateľov výkonnosti (ako sú nové prípady, uzavreté prípady,
prebiehajúce prípady, nahromadenie nevybavených prípadov, výkonnosť sudcov a
súdnych úradníkov a zamestnancov, vymáhanie, náklady),
pravidelného hodnotenia výkonnosti a výstupov,
vymedzenia noriem kvality (ako sú politiky zabezpečenia kvality, politiky
týkajúce sa ľudských zdrojov, kritériá týkajúce sa konaní, čerpanie zdrojov),
špecializovaného
súdneho
personálu
povereného
politikou
kvality.

Ide o štandardné ukazovatele, ktoré vymedzila komisia CEPEJ. Ich vymedzenie a vzájomné vzťahy sú
k dispozícii na: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp

 Systémy IKT pre súdy: Využívanie informačných a komunikačných technológií sa
stalo nevyhnutným pre účinnosť justičnej správy. Ukazovatele odzrkadľujú
dostupnosť systémov IKT na evidenciu a správu prípadov a na komunikáciu a výmenu
informácií medzi súdmi a ich prostrediami (ako sú elektronické webové formuláre,
webové stránky súdov, sledovanie prípadov na internete, elektronické registre,
elektronické spracovanie vecí s nízkou hodnotou sporu a úhrad nesporných dlhov,
elektronické podania a videokonferencie).
 Spôsoby alternatívneho riešenia sporov pre občianske a obchodné súdne prípady:
Tieto spôsoby môžu vo svojich rôznych formách dopĺňať tradičné súdne postupy.
Tento ukazovateľ odzrkadľuje dostupnosť spôsobov alternatívneho riešenia sporov.
 Odborná príprava sudcov: Odborná príprava sudcov, počiatočná a priebežná odborná
príprava počas celej ich kariéry je dôležitým prvkom kvality a účinnosti súdnych
rozhodnutí. Odborná príprava sa môže zameriavať na špecializáciu, ale aj na zlepšenie
zručností. Tento ukazovateľ poskytuje údaje o povinnej odbornej príprave sudcov.
 Zdroje: Rozpočet pre súdy a počet sudcov a advokátov poskytujú údaje o zdrojoch,
ktoré justičné systémy používajú.
V porovnávacom prehľade sa takisto uvádzajú zistenia, ktoré sa zakladajú na ukazovateľoch
týkajúcich sa vnímania nezávislosti justičného systému. Vnímanie nezávislosti je dôležité pre
investičné rozhodnutia. Svetové ekonomické fórum (WEF) uvádza vo svojej výročnej Správe
o globálnej konkurencieschopnosti „ukazovateľ vnímanej nezávislosti“, ktorý má význam v
kontexte hospodárskeho rastu, keďže sa zakladá na odpovediach uvedených v rámci
prieskumu, ktorého sa zúčastnila reprezentatívna vzorka firiem vo všetkých krajinách
zastupujúca hlavné odvetvia hospodárstva (poľnohospodárstvo, výrobný priemysel,
nevýrobný priemysel a služby). V rámci projektu organizácie World Justice Project (WJP) bol
v kontexte jej správy za roky 2012 – 2013 o ukazovateli právneho štátu vytvorený ukazovateľ
„vnímania nezávislosti občianskej justície“ vychádzajúc z odpovedí v rámci prieskumu
mienky celkovej populácie a kvalifikovaných respondentov (v prípade ukazovateľa WJP).
Treba takisto poznamenať, že Súdny dvor Európskej únie18 a Európsky súd pre ľudské práva
pri preskúmaní nezávislosti súdnictva zdôraznili význam toho, ako sa nezávislosť súdov javí.
Podľa judikatúry týchto súdov si nezávislosť súdnictva vyžaduje podrobné pravidlá s cieľom
odstrániť dôvodné pochybnosti v mysliach jednotlivcov týkajúce sa jeho ovplyvniteľnosti
vonkajšími činiteľmi a jeho nestrannosti, pokiaľ ide o záujmy, o ktorých sa pojednáva.

HLAVNÉ ZISTENIA VYPLÝVAJÚCE Z POROVNÁVACIEHO PREHĽADU EÚ
V OBLASTI JUSTÍCIE ZA ROK 2013131
Dôležité rozdiely v trvaní konaní 132
Pomalá spravodlivosť je odopretá spravodlivosť. Včasné rozhodnutia sú pre podniky a
investorov nevyhnutné. Spoločnosti pri svojich investičných rozhodnutiach zohľadňujú riziko
zapletenia sa do obchodných sporov, pracovnoprávnych alebo daňových sporov či konkurzu.
Efektívnosť, s akou sa súdny systém v krajine zaoberá procesmi, je veľmi dôležitá. Napríklad
právne vymáhanie plnenia zmluvy o dodávke alebo poskytovaní služieb sa stáva tým
nákladnejšie, čím dlhšie súdny spor trvá, a po určitom čase dokonca bezvýznamné, keďže
pravdepodobnosť získania peňazí z platieb a pokút sa zmenšuje.
Údaje všetkých grafov133 sú z rokov 2010 a 2012 (len jeden zasahuje až do roku 2013), ak sa
výslovne neuvádza inak. Členské štáty na pravej strane grafov bez pridelených hodnôt sú
štáty, pre ktoré nie sú údaje k dispozícii. Okrem grafu 4 sa všetky údaje týkajú konaní na súde
prvého stupňa. Kvalita a efektívnosť súdneho systému by sa mala odzrkadľovať už na prvom
stupni, keďže prvý stupeň je povinným krokom pre každého, kto sa ide súdiť.

Graf 1: Čas potrebný na vyriešenie iných ako trestných prípadov134 (v dňoch)
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V čase tvorby analýzy boli k dispozícii v určitej forme aj údaje z porovnávacieho prehľadu pre rok 2014,
avšak aj tam sú zozbierané najnovšie údaje len z roku 2012
132
Aktuálnu grafickú podobu a formu grafov neuvádzame z dvoch dôvodov: 1. Z priestorového dôvodu nežiaduce rozšírenie tohto dokumentu, 2. Grafy sú pravidelne aktualizované z dostupných údajov CEPEJ, čitateľ
nájde
ich
aktuálne
znenie
napríklad
na
stránke
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2012/Rapport_en.pdf
133

Zdroj: Svetová banka: Doing Business
Medzi iné ako trestné prípady patria občianske a obchodné prípady a prípady súvisiace s vymáhaním,
katastrom nehnuteľností, obchodným registrom a so správnym právom.
134

Graf 2: Čas potrebný na vyriešenie občianskych a obchodných súdnych prípadov135 (v dňoch)
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Graf 3: Čas potrebný na vyriešenie správnych prípadov136 (v dňoch)
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Občianske (a obchodné) súdne prípady sa týkajú sporov medzi účastníkmi, napríklad sporov o zmluvách
a konkurzných konaní. Naopak občianske (a obchodné) prípady sa týkajú nesporných konaní, napríklad
nesporných platobných príkazov.
136
Správno-právne prípady sa týkajú sporov medzi občanmi a miestnymi, regionálnymi alebo vnútroštátnymi
orgánmi. Správno-právnym prípadom sa v niektorých krajinách venujú špeciálne správne súdy, v iných
občianske súdy.

Graf 4: Čas potrebný na riešenie platobnej neschopnosti137 (v rokoch)
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 Z uvedených grafov vyplývajú dôležité rozdiely v trvaní konaní: Prinajmenšom v
jednej tretine členských štátov trvajú konania aspoň dvakrát dlhšie ako vo
väčšine členských štátov.

Trvanie konaní súvisí s mierou, do akej súdy dokážu vyriešiť prípady, teda s „mierou
vyriešenia prípadov“, a s počtom prípadov, ktoré stále čakajú na vyriešenie (prebiehajúce
prípady). Ak je miera vyriešenia prípadov okolo 100 % alebo vyššia, znamená to, že súdne
systémy dokážu vyriešiť aspoň toľko prípadov, koľko sa ich objavuje nových. Ak je miera
vyriešenia prípadov nižšia ako 100 %, znamená to, že súdy vyriešia menej prípadov, než
koľko sa ich objavuje nových, a na konci roka sa napokon množstvo nevyriešených prípadov
pripočíta k prebiehajúcim prípadom. Ak bude takáto situácia trvať niekoľko rokov, mohlo by
to nasvedčovať skôr systémovému problému, keďže sa nahromadia nevybavené prípady, čo
ešte zhorší pracovnú záťaž súdov a predĺži trvanie konaní.

137

Čas vrátenia úveru veriteľom. Časové obdobie sa počíta od omeškania spoločnosti do úhrady časti alebo
všetkých peňazí, ktoré dlhuje banke. Zohľadňuje sa aj prípadná odkladacia taktika strán, napríklad podávanie
zdĺhavých odvolaní či žiadostí o prolongáciu. Údaje vychádzajú z dotazníkových odpovedí miestnych
odborníkov
na konkurzné konania a sú overené prostredníctvom štúdie zákonov a právnych predpisov, ako aj verejných
informácií o konkurzných systémoch.

Graf 5: Miera vyriešenia iných ako trestných prípadov (v % – hodnoty nad 100 % znamenajú,
že sa vyrieši viac prípadov, než sa ich objavuje nových, a hodnoty pod 100 % znamenajú, že
sa vyrieši menej prípadov, než sa ich objavuje nových):
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Graf 6: Miera vyriešenia občianskych a obchodných súdnych sporov (v %):
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Graf 7: Miera vyriešenia správnych prípadov (v %)
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 Z uvedených grafov vyplýva, že niektoré členské štáty môžu mať ťažkosti, pokiaľ
ide o ich schopnosť vyriešiť osobitné kategórie prípadov.
Na grafoch 8 – 10 je zobrazený počet prebiehajúcich prípadov na začiatku referenčného roka
(1. január 2010). Tieto prebiehajúce prípady sú výsledkom výkonnosti súdov v
predchádzajúcom roku. Z tohto dôvodu nie je nízka miera vyriešených prípadov v priebehu
roku 2010, ako je zobrazené na grafoch 5 – 7 vyššie, premietnutá v grafoch 8 –10, pokiaľ ide
o počet prebiehajúcich prípadov.
Graf 8: Počet iných ako trestných prebiehajúcich prípadov (na 100 obyvateľov)
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Graf 9: Počet občianskych a obchodných súdnych prebiehajúcich prípadov (na 100
obyvateľov)
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Graf 10: Počet správnych prebiehajúcich prípadov (na 100 obyvateľov)
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 Z uvedených grafov vyplýva, že niektoré členské štáty majú mimoriadne vysoký
počet prebiehajúcich prípadov.
Záverom sa javí, že:
 V niektorých členských štátoch sa kombinujú nepriaznivé činitele: zdĺhavé
konania na prvom stupni spolu s nízkou mierou vyriešenia prípadov a/alebo
veľkým množstvom prebiehajúcich prípadov. Takéto situácie si zasluhujú
osobitnú pozornosť a dôkladnú analýzu, keďže by mohli nasvedčovať skôr

systémovým

nedostatkom,

ktoré

by

sa

mali

napraviť.

 Skrátenie pridlhého trvania konaní by malo byť prioritou s cieľom zlepšiť
podnikateľské prostredie a investičnú príťažlivosť.
Monitorovanie a hodnotenie pomáha skrátiť trvanie konaní a skvalitniť justíciu
V dôsledku neexistencie spoľahlivého monitorovania a hodnotenia môže byť zlepšenie
fungovania justičného systému ťažšie. Nízka kvalita justičného rozhodnutia môže zvýšiť
riziko podnikania pre veľké spoločnosti a MSP a ovplyvňuje rozhodnutia spotrebiteľov. Môže
mať za následok unáhlené alebo menej predvídateľné rozhodnutia, nepochopiteľné postupy či
nedosiahnuteľnú spravodlivosť. Účinný časový manažment súdnych prípadov vyžaduje, aby
mohli byť súdy, súdnictvo a všetky subjekty, ktoré sa obracajú na súdy, informované o
fungovaní súdov prostredníctvom systému pravidelného monitorovania. Vymedzenie
kvalitatívnych politík a hodnotenie činností súdov sú nástrojmi na zvýšenie kvality justície s
cieľom zlepšiť prístup k spravodlivosti, dôveru, predvídateľnosť a včasnosť justičných
rozhodnutí.

Graf 11: Dostupnosť monitorovania činností súdov138
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Ukazovatele v grafoch 11 až 22 sa týkajú všetkých súdov.

Graf 12: Dostupnosť hodnotenia činností súdov
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Z uvedených grafov vyplýva,
 že veľká väčšina členských štátov má komplexný monitorovací systém, ale
niekoľko členských štátov zaostáva alebo údaje nesprístupňuje;
 že niekoľko členských štátov nevykonáva pravidelné hodnotenia činností súdov a
normy kvality nie sú vymedzené vo viac ako polovici členských štátov.
Systémy informačných a komunikačných technológií pomáhajú skrátiť trvanie konaní a
uľahčiť prístup k justícii
Systémy IKT na evidenciu a správu prípadov sú nevyhnutným nástrojom, ktoré majú súdy k
dispozícii na účely účinného časového manažmentu prípadov, keďže pomáhajú zvyšovať
rýchlosť, akou súd rieši prípady, a tak znižovať celkové trvanie konaní.

Graf 13: Systémy IKT na evidenciu a správu prípadov (vážený ukazovateľ – min. = 0, max. =
4)139
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 Z uvedeného grafu vyplýva, že veľká väčšina členských štátov má dobre vyvinutý
systém na evidenciu a správu prípadov, ale niekoľko členských štátov zaostáva.
Systémy IKT na komunikáciu medzi súdmi a účastníkmi (napríklad elektronické podávanie
nárokov) môžu prispieť k rýchlejšiemu vyriešeniu prípadu a k znižovaniu nákladov pre
občanov a podniky, a to uľahčením prístupu k justícii. Systémy IKT takisto zohrávajú čoraz
dôležitejšiu úlohu v cezhraničnej spolupráci medzi súdnymi orgánmi, a tým uľahčujú
vykonávanie právnych predpisov EÚ.
Graf 14: Elektronická komunikácia medzi súdmi a účastníkmi (vážený ukazovateľ – min. = 0,
max. = 4)
4
3,5
3

Ž
I
A
D
N
E

2,5
2

1,5
1
0,5
0

Ú
D
A
J
EE LV MT AT PT LT CZ FI SE IT DE SI RO NL IE HU ES FR PL SK LU HR BG DK EL CY BE UK
E

2010

139

2012

V grafoch 13 a 14 sa uvádzajú kombinované ukazovatele zostavené z niekoľkých ukazovateľov IKT,
pričom každý meria dostupnosť týchto systémov v stupnici od 0 do 4 (0 = dostupné na 0 % súdov; 4 =
dostupné na 100 % súdov).

Graf 15: Elektronické spracovanie vecí s nízkou hodnotou sporu140 (0 = dostupné na 0 %
súdov; 4 = dostupné na 100 % súdov)
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Graf 16: Elektronické spracovanie úhrad nesporných dlhov (0 = dostupné na 0 % súdov; 4 =
dostupné na 100 % súdov)
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Graf 17: Elektronické podávanie nárokov (0 = dostupné na 0 % súdov; 4 = dostupné na 100 %
súdov)
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Pojem „veci s nízkou hodnotou sporu“ predstavuje občiansky prípad, v ktorom je peňažná hodnota nároku
relatívne nízka (hodnota sa líši v závislosti od členského štátu).

 Z uvedených grafov vyplývajú veľké rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide
o rozvoj systémov IKT na účely výmeny informácií medzi súdmi a účastníkmi.
Spôsoby alternatívneho riešenia sporov pomáhajú znižovať pracovnú záťaž súdov
Účinná mediácia a ďalšie spôsoby alternatívneho riešenia sporov prinášajú dobrovoľné
vyriešenie sporu medzi účastníkmi hneď na začiatku sporu, znižujú počet prebiehajúcich
prípadov, a tak môžu mať významný kladný vplyv na pracovnú záťaž súdov, ktoré potom
skôr dodržia primerané lehoty. Kvalitné spôsoby alternatívneho riešenia sporov môžu byť
dôveryhodnou alternatívou k tradičným súdnym postupom a môžu prispieť ku kultúre
mierového riešenia sporov.
Graf 18: Dostupnosť spôsobov alternatívneho riešenia sporov (údaje z roku 2012)
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 Z uvedeného grafu vyplýva, že spôsoby alternatívneho riešenia sporov sú
dostupné takmer vo všetkých členských štátoch, ale dôkaz o ich využití pri
obchodných sporoch často nie je k dispozícii.
 Členské štáty by mali podporovať dostupnosť a kvalitu mediácie a ďalších
spôsobov alternatívneho riešenia sporov.
Podpora odbornej prípravy sudcov môže pomôcť zlepšiť účinnosť justície
Politiky odbornej prípravy môžu byť súčasťou noriem kvality pre súdnictvo. Počiatočná a
priebežná odborná príprava je dôležitá na zachovanie či zlepšovanie znalostí a zručností
justičného personálu. Odborná príprava je mimoriadne dôležitá vzhľadom na nepretržitý
vývoj vnútroštátnych právnych predpisov a právnych predpisov EÚ, zvýšený tlak na
naplnenie očakávaní subjektov, ktoré sa obracajú na súdy, a smerovanie k profesionálnemu
riadeniu v rámci súdnictva. Hoci je dobrovoľná odborná príprava v niektorých členských
štátoch bežnou praxou, povinná odborná príprava pre sudcov nasvedčuje vôli podporovať
aktualizáciu znalostí a zručností sudcov.

Graf 19: Povinná odborná príprava pre sudcov (údaje z roku 2012)
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 Z uvedeného grafu vyplýva, že politiky týkajúce sa povinnej priebežnej odbornej
prípravy pre sudcov sú v členských štátoch veľmi rozmanité.
Zdroje
S cieľom zabezpečiť kvalitu, nezávislosť a efektívnosť vnútroštátneho justičného systému sú
potrebné primerané finančné a ľudské zdroje v závislosti od rôznych právnych tradícií. V
tomto smere môže údaje ovplyvňovať aj nepriateľská alebo inkvizičná povaha justičného
systému. Investovanie do dobre zorganizovaného justičného systému môže mať dôležitý
prínos k udržateľnému rastu.
Graf 20: Rozpočet pre súdy141 (v EUR na obyvateľa)
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Ročný schválený (nie v skutočnosti vyčerpaný) verejný rozpočet pridelený na fungovanie všetkých súdov
(občianskych, obchodných a trestných súdov bez služieb prokuratúry a právnej pomoci) bez ohľadu na zdroj
rozpočtu. V prípade členských štátov EÚ, ktorých celkový ročný schválený rozpočet pridelený na všetky súdy
nemožno oddeliť od údajov pre prokuratúru (BE, DE, ES, EL, FR, LU, AT), graf odráža celkový údaj (v prípade
BE,
ES a AT údaj zahŕňa aj právnu pomoc). V príslušných prípadoch zahŕňa ročný schválený rozpočet pridelený na
fungovanie všetkých súdov aj rozpočet na vnútroštátnej úrovni i na úrovni regionálnych alebo federálnych
subjektov.
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Graf 21: Počet sudcov142 (na 100 000 obyvateľov)
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Graf 22: Počet advokátov143 (na 100 000 obyvateľov)
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Túto kategóriu tvoria sudcovia pracujúci na plný úväzok a v príslušných prípadoch aj takzvaní súdni
úradníci/Rechtspfleger, ktorí majú právomoc vynášať vlastné rozhodnutia a/alebo rozsudky
143
Advokát je osoba kvalifikovaná a oprávnená podľa vnútroštátneho práva predkladať súdom podania a konať
v mene svojich klientov, vykonávať právnu prax, vystupovať pred súdom alebo poskytovať právne rady
a zastupovať klientov v právnych záležitostiach (odporúčanie Rec(2000)21 Výboru ministrov Rady Európy
o slobodnom výkone profesie advokáta).

 Z uvedených grafov vyplývajú rôzne prístupy v súvislosti s finančnými a
ľudskými zdrojmi v justičných systémoch, a to aj medzi členskými štátmi s
podobným trvaním konaní.
Rozdiely vo vnímaní nezávislosti
Vnímanie nezávislosti súdnictva je takisto činiteľom podporujúcim rast. Keďže nezávislosť
súdnictva zaručuje predvídateľnosť, istotu, spravodlivosť a stabilitu právneho systému, v
ktorom môžu podniky podnikať, vnímanie nedostatku nezávislosti môže odrádzať od
investovania. Všeobecným pravidlom je, že spravodlivosť sa nemôže len vykonávať, ale jej
vykonanie musí byť predvídateľné. Nezávislosť súdnictva je takisto požiadavkou
vychádzajúcou z práva na účinný prostriedok nápravy zakotveného v Charte základných práv
EÚ.
Graf 23: Nezávislosť súdnictva144 (vnímanie – vyššia hodnota znamená lepšie vnímanie)
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*Údaj zobrazuje poradie v rámci 148 krajín vo svete.
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 Hoci niekoľko členských štátov sa nachádza medzi 10 najlepšími štátmi sveta z
hľadiska vnímania nezávislosti súdnictva, z uvedeného grafu vyplýva dosť nízka
úroveň vnímania nezávislosti súdnictva v niektorých členských štátoch zo strany
obchodných subjektov využívajúcich justičný systém. Tieto zistenia si zasluhujú
osobitnú pozornosť a podrobnejšie posúdenie príčin, pre ktoré v niektorých
členských štátoch pretrváva slabá dôvera.
ĎALŠÍ POSTUP V NADVÄZNOSTI NA ZISTENIA
POROVNÁVACIEHO PREHĽADU ZA ROK 2013

VYPLÝVAJÚCE

Z

Ďalší postup v kontexte súdnych reforiem v členských štátoch
Hlavné zistenia vyplývajúce z porovnávacieho prehľadu za rok 2013 zdôrazňujú prioritné
oblasti, ktorým sa treba venovať. Komisia premení uvedené priority na tieto opatrenia:
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Problémy vyjadrené v porovnávacom prehľade sa zohľadnia pri príprave
nadchádzajúcej analýzy týkajúcej sa jednotlivých krajín, ktorá sa vykoná v rámci
európskeho semestra 2013. Okrem toho budú hlavným predmetom práce v kontexte
programov makroekonomických úprav.

V prieskume odpovedala reprezentatívna vzorka firiem vo všetkých krajinách, ktoré zastupovali hlavné
odvetvia hospodárstva (poľnohospodárstvo, výrobný priemysel, nevýrobný priemysel a služby).



Komisia navrhla, aby sa na reformy súdnych systémov v ďalšom viacročnom
finančnom rámci čerpalo z fondov regionálneho rozvoja a sociálnych fondov (toto
bude priorita v programovom období EÚ na roky 2014 – 2020, t.j. reforma verejnej
správy a tým aj súdnictva, pričom na túto reformu bude možné požiť zdroje EÚ,
napríklad sociálny fond na vzdelávanie a fond regionálneho rozvoja na IKT
infraštruktúru/internetizáciu/informatizáciu spoločnosti).

Chýbajúce údaje
Skúsenosti s porovnávacím prehľadom za rok 2013 odhalili ťažkosti so zhromažďovaním
spoľahlivých a porovnateľných údajov. Porovnateľnosť údajov je problémom, keďže
vnútroštátne justičné systémy a postupy sa výrazne líšia a niektoré členské štáty nepoužívajú
na účely monitorovania údajov štandardné vymedzenie.
Napriek dobrému priemeru EÚ, pokiaľ ide o existenciu monitorovacích systémov, niektoré
členské štáty nezbierajú údaje spôsobom, ktorý umožňuje objektívne hodnotenie a porovnanie
s ostatnými členskými štátmi. Okrem ťažkostí so získavaním porovnateľných údajov chýbajú
v prípade takmer všetkých členských štátov niektoré údaje o otázkach, ako sú náklady na
konania, predbežné opatrenia, prípady mediácie a vymáhacie konania.
Vzhľadom na význam dobre fungujúcich vnútroštátnych justičných systémov pri dosahovaní
cieľov Únie by všetky členské štáty mali prioritne riešiť otázku zhromažďovania nestranných,
spoľahlivých, objektívnych a porovnateľných údajov a mali by tieto údaje dať k dispozícii pre
porovnávacie prehľady. Zabezpečiť zbieranie takých údajov s cieľom lepšie vymedziť
justičné politiky je v spoločnom záujme členských štátov a vnútroštátnych súdnych systémov.
V tomto ohľade je obzvlášť dôležitá úloha komisie CEPEJ a Európska komisia zdôrazňuje
význam toho, aby všetky členské štáty s komisiou CEPEJ plne spolupracovali, pokiaľ ide o
poskytovanie údajov.
Komisia preskúma aj spôsoby zlepšenia zbierania údajov, pričom najmä zamýšľa:





využiť cielené praktické štúdie o tom, ako justičné systémy fungujú v praxi pri
uplatňovaní vybraných právnych predpisov EÚ týkajúcich sa rastu, a kvalitatívne
prieskumy Eurobarometer na zozbieranie názorov právnych odborníkov a rôznych
subjektov, ktoré sa obracajú na súdy;
preskúmať so sieťami sudcov a súdnymi orgánmi, ako by bolo možné zvýšiť kvalitu a
dostupnosť porovnateľných údajov na vnútroštátnej úrovni, a to aj v súvislosti so
štrukturálnou nezávislosťou súdnictva;
preskúmať s úradom Eurostat, ako zlepšiť zhromažďovanie porovnateľných údajov pri
najvýznamnejších ukazovateľoch.

Ďalšie kroky
Kvalita, nezávislosť a efektívnosť justičných systémov sú dôležitými štrukturálnymi zložkami
udržateľného rastu a sociálnej stability a sú zásadné pre účinné vykonávanie práva EÚ. Na
základe tohto porovnávacieho prehľadu vyzýva Komisia členské štáty, Európsky parlament26
a všetky zainteresované strany na otvorený dialóg a konštruktívnu spoluprácu s cieľom
zabezpečiť sústavné zlepšovanie vnútroštátnych justičných systémov v EÚ v kontexte

európskeho semestra a európskej stratégie rastu Európa 2020 a posilnenie jednotného trhu a
občianskej agendy EÚ.
Pokiaľ ide o budúcnosť, Komisia plánuje otvoriť širšiu diskusiu o úlohe justície v EÚ.
Spoločná diskusia je nevyhnutná pre vytvorenie skutočne európskeho justičného priestoru,
spĺňajúceho očakávania občanov a prispievajúceho k udržateľnému rastu na základe právneho
štátu a ďalších hodnôt, na ktorých je Únia založená.
Záver:






Kapitola ukázala, že vyspelé členské štáty v EÚ, OECD a G8 (Rusko je
výnimkou) efektívne využívajú alternatívne riešenia sporov, ako napríklad
mediácia a arbitrážne súdy. Na Slovensku je potrebné zefektívniť tieto nástroje.
Potreba vzdelávania sudcov a súdnych úradníkov.
Efektívne využívanie IKT – komunikácia občan/firma vs súd, alebo výstupy
z IKT sa dajú sekundárne využívať aj ako pramene práva – napr. súdne
rozhodnutia zverejnené na internete.
Komplexný monitoring údajov – potreba objektívnych a porovnateľných údajov
– viď. kapitola o návrhu štatistických ukazovateľov.
Skrátiť trvanie súdnych konaní a zvýšiť počet vyriešených prípadov na ročnej
báze, resp. v dlhodobom horizonte, samozrejme minimálne zachovať alebo zvýšiť
kvalitu súdnych rozhodnutí a vytvoriť taký dokumentačný systém, aby boli
súdne rozhodnutia rozličných typov a druhov ľahko vyhľadateľné a bolo možné
sa na ne odvolávať, resp. využiť ako pramene práva (pritom ani nemusí byť
zavedená záväznosť judikátov - precedensov).

Časť VI: Analýza systematiky opatrení prijímaných na zlepšenie vymožiteľnosti práva
v SR za posledné dve dekády
V správe o základných otázkach slovenskej justície145 (ďalej len „Správa“) z roku 2012 sa
hodnotí aj predchádzajúce obdobie jej vývoja, siahajúce až do prijatia Ústavy Slovenskej
republiky, pričom je pre potreby nášho dokumentu zdôrazniť nasledovné:
Vymožiteľnosť práva, dĺžka konania, efektívnosť konania majú vplyv na podnikateľské
prostredie na Slovensku. Obzvlášť v období hospodárskej a finančnej krízy je nevyhnutné,
aby výkon súdnej moci bol čo najefektívnejší pri súčasnom rešpektovaní ústavného
trojdelenia moci a nezávislosti výkonu súdnictva.
Vláda Slovenskej republiky z roku 2012 sa vo svojom programovom vyhlásení okrem iného
zaviazala vytvoriť predpoklady na obnovenie dôvery v súdnictvo, zvýšenie vymožiteľnosti
práva a eliminovanie prieťahov v súdnych konaniach.
Súdnictvo, obdobne ako iné oblasti spoločnosti, prešlo v predchádzajúcich rokoch viacerými
zmenami, pričom niektoré priniesli do súdnictva určitý progres.
Po prijatí Ústavy Slovenskej republiky sa nezávislosť súdnictva stala jedným z pilierov
právneho štátu na Slovensku. V roku 2000 bol prijatý zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a
prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nanovo definoval vzťahy v
justícii.
V nadväznosti naň sa v nasledujúcich rokoch uskutočnila reforma súdnictva. Jej hlavnými
prvkami bol vznik Súdnej rady Slovenskej republiky ako orgánu sudcovskej legitimity s
rozsiahlymi právomocami, najmä v oblasti predkladania návrhov kandidátov na vymenovanie
sudcov, a regionálnych sudcovských rád ako samosprávnych orgánov súdov.
V rokoch 2005 a 2009 došlo k podstatným zmenám v sústave súdov, keď v roku 2005 bolo
zrušených 10 okresných súdov, pričom v roku 2009 bola obnovená činnosť deviatich z týchto
pôvodne zrušených súdov.
Organizačné a legislatívne opatrenia postupne napomáhali skracovaniu priemernej dĺžky
súdneho konania. Pozitívne sú vnímané aj niektoré kroky z rokov 2010 až 2012, najmä v
oblasti povinného zverejňovania súdnych rozhodnutí, ktoré prispievajú k vyššej
transparentnosti súdneho konania.
Napriek určitým pozitívnym tendenciám však treba konštatovať, že hlavnými problémami
justície ostáva nízka vymožiteľnosť práva, s ňou úzko súvisiaci problém prieťahov v súdnych
konaniach, respektíve vysoký počet reštančných vecí a z toho prameniaca nízka
dôveryhodnosť súdov.
Podľa prieskumu Eurobarometer majú Slováci najnižšiu dôveru spomedzi sledovaných
inštitúcii k súdnemu a právnemu systému, ktorému dôveruje iba 29% občanov, čo je o 14
percentuálnych bodov menej ako je priemer EÚ 27. Obdobne podľa prieskumu FOCUS z júna
2012 Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky dôverovalo 37 % a nedôverovalo 54 %
145

http://www.najpravo.sk/clanky/sprava-o-zakladnych-otazkach-justicie.html

respondentov. Všeobecné súdy na Slovensku považuje za dôveryhodné iba 28 % opýtaných a
za nedôveryhodné 67 % z nich.
Zvyšovanie vymožiteľnosti práva a teda dôveryhodnosti súdnictva je možné dosiahnuť v
prvom rade systematickými zmenami, ktoré však nie je možné pripraviť a zrealizovať v
priebehu niekoľkých mesiacov. Riešenie problémov justície si vyžaduje prijímanie zásadných
reformných opatrení tak organizačného, ako aj legislatívneho charakteru. Legislatívnym
procesom už prešlo viacero zmien, ktoré reagovali na aktuálne problémy, a ktoré sú spôsobilé
prispieť k zlepšeniu fungovania súdov.
Systémové zmeny budú rozpracované v Koncepcii stabilizácie a modernizácie súdnictva,
ktorá zároveň podrobnejšie rozpracuje pripravované opatrenia legislatívnej i nelegislatívnej
povahy
Stav slovenského súdnictva a vývoj justície hodnotí Správa takto:
Personálne zabezpečenie súdnictva
Počet sudcov sa od roku 2008 menil len mierne. K 30. júnu 2012 bolo vo výkone 1 224
sudcov na okresných a krajských súdoch (vrátane Špecializovaného trestného súdu). Do roku
2010 počet sudcov vo výkone postupne mierne stúpal (2008: 1231 sudcov vo výkone, 2010:
1258 sudcov vo výkone), následne došlo k miernemu poklesu (k 30. júnu 2012 bolo vo
výkone 1224 sudcov). K 30. júnu 2012 bol vo výkone menší počet sudcov ako v roku 2008, a
to pri trvalo sa zvyšujúcom nápade vecí.
Väčší počet funkčných miest sudcov bol neobsadený hlavne vinou zmien systému výberu
sudcov. Neobsadenie funkčných miest sudcov spôsobuje problémy hlavne na menších
súdoch, kde nápad vecí musí byť rozdelený medzi zmenšujúci sa počet sudcov, čo sa odráža
aj v možnosti ich špecializácie, a aj v kvalite rozhodnutí.
Nezastupiteľnú úlohu pri výkone súdnictva majú aj zamestnanci súdov, keďže zabezpečujú
podmienky pre každodenný výkon súdnej moci. K 30. júnu 2012 bolo na okresných a
krajských súdoch (vrátane Špecializovaného trestného súdu) vo výkone 3 355 zamestnancov,
čo je o 11,3 % viac ako v roku 2008.
S personálnym zabezpečením súdnictva bezprostredne súvisí aj systém vzdelávania sudcov,
budúcich sudcov a zamestnancov súdov. V záujme vytvorenia priestoru pre odborné
vzdelávanie justičných pracovníkov bola s účinnosťou od 1. septembra 2004 zriadená Justičná
akadémia, ktorá je nezávislou vzdelávacou inštitúciou s celoštátnou pôsobnosťou.
V právnom štáte kompetencie, práva a povinnosti a zákonom upravené postupy orgánov štátu
vytvárajú nevyhnutný predpoklad pre ústavnú rovnováhu. Jej súčasťou je i systém deľby moci
na zákonodarnú, výkonnú a súdnu moc, ktoré sú v parlamentnej demokracii autonómne a
vzájomne prepojené len väzbami ústavnej kontroly a spolupráce (nález Ústavného súdu
Slovenskej republiky sp.zn.PL. ÚS 16/95).
Nezávislosť súdnictva a nezávislosť sudcov sú späté s plnením tých úloh, ktoré im v právnom
štáte zveruje ústava. V tomto smere ako nezávislosť súdov, tak ani nezávislosť sudcov
nemôže byť nikdy nezávislosťou absolútnou a "samoúčelnou", keďže sa poskytuje funkčne

pre potreby riadneho výkonu súdnictva (uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp.
zn. PL. ÚS 52/99).
Praktické skúsenosti poukazujú na nedokonalý systém vzdelávania sudcov, vrátane budúcich
sudcov, ktorého následkom je protichodnosť a nejednoznačnosť niektorých súdnych
rozhodnutí, a s tým súvisiace oslabovanie základného poslania súdnej moci.
Informačno-komunikačné technológie v justícii
Informačné a komunikačné technológie predstavujú pre Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky významný nástroj, pomocou ktorého je možné zefektívniť a zrýchliť
súdne konanie, odstraňovať súdne prieťahy, prispieť k vyššej transparentnosti súdneho
konania a k prehĺbeniu jeho dôveryhodnosti pre všetky zúčastnené strany. Napriek tomu je v
súčasnosti situácia v rezorte spravodlivosti z hľadiska vybavenia informačno-komunikačnými
technológiami a z hľadiska miery zavádzania elektronických služieb jednou z najhorších zo
všetkých rezortov.
Pozitívnou výnimkou je informačný systém obchodného registra, ktorý je z hľadiska
informačných technológií najvyspelejšou a najmodernejšou aplikáciou rezortu spravodlivosti.
Ostatné systémy ako aplikácia Súdny manažment, aplikácia Súdno-trestná agenda a aplikácia
Jednotný automatizovaný systém právnych informácií dosahujú v súčasnosti vek okolo 10
rokov a sú morálne a technologicky zastarané.
Ich ďalší rozvoj a prevádzka sú finančne náročné a z hľadiska súčasného rozvoja technológií
neperspektívne. Absolútnym anachronizmom je informačný systém na zabezpečenie
personálnych a ekonomických agend, ktorý bol vyvinutý v polovici deväťdesiatych rokov a
funguje na platforme MS DOS. Tieto informačné systémy vyžadujú zdĺhavé manuálne
zadávanie údajov, neumožňujú v plnej miere prepojenie medzi sebou navzájom a tiež
prepojenie na dôležité externé systémy, ako napr. Ústredný portál verejnej správy alebo
základné registre.
Správa hodnotí efektívnosť súdnictva takto:
Vývoj súdnej agendy
Organizácia súdov začiatkom 90. rokov zodpovedala predchádzajúcemu územno-správnemu
členeniu. S účinnosťou od 1. januára 1996 bola aj súdna štruktúra prispôsobená novému
územno-správnemu členeniu, pričom vzniklo viacero krajských a okresných súdov. Počet
sudcov ostal nezmenený, čo vyvolalo výrazné problémy s rozvrhom práce sudcov a taktiež
rýchly nárast prieťahov v konaní.
Od roku 2008 dochádza sústavne k miernemu zvyšovaniu nápadu nových vecí.[1] Nárast
nápadu vecí na krajských súdoch predstavoval v rokoch 2008 až 2011 29,5 %, na okresných
súdoch sa v rovnakom období zvýšil nápad vecí o viac ako 15 %. Trend vyššieho nápadu vecí
je možné sledovať každý rok, a to vo všetkých agendách.
Hoci sa darí skracovať priemernú dĺžku súdneho konania, stále ostáva relatívne vysoký počet
prípadov, ktoré nie sú rozhodované v primeranej lehote.

V súvislosti s nápadom vecí je potrebné sledovať aj množstvo vybavených a nevybavených
vecí. Kým v počte vybavených bol zaznamenaný mierne stúpajúci trend (s jednorazovým
prudkým nárastom na krajských súdoch v roku 2010), počet nevybavených vecí do roku 2010
stagnuje, pričom dochádza aj k medziročnému úbytku nevybavených vecí. V roku 2011 však
začalo dochádzať k zmene trendu a prudšiemu nárastu počtu nevybavených vecí, čo úzko
súvisí so zvýšeným nápadom vecí a miernym znížením počtu sudcov.
V obchodnej agende bolo v roku 2011 doručených 24 296 vecí, čo predstavuje pokles
nápadu oproti roku 2010 o 4 317 vecí, súčasne bolo v tejto agende vybavených 27 165 vecí,
teda o 2 727 menej ako v predchádzajúcom roku.
V dedičskej agende bolo v roku 2011 prijatých na okresné súdy spolu 72 372 nových vecí, čo
predstavuje pokles nápadu oproti roku 2010 o 1 882 vecí. Súdy vybavili v tejto agende v roku
2011 74 392 vecí, čo je pokles oproti roku 2010 o 4 899 vybavených vecí dedičskej agendy.
Najpočetnejšou agendou bola v roku 2011 exekučná agenda, v ktorej nápad žiadostí o
poverenie súdu na vykonanie exekúcie predstavoval 552 093 vecí. Vybavených v tejto agende
bolo v roku 2011 548 092 vecí, čo je o 95 426 vybavených žiadostí viac ako v roku 2010.
V odvolacej civilnej agende napadlo v roku 2011 na krajské súdy v Slovenskej republike 44
576 vecí, čo je o 8 237 vecí viac ako v roku 2010 a vybavených bolo v roku 2011 v tejto
agende o 5 605 vecí viac ako v roku 2010. Vybavené veci civilnej agendy na krajských
súdoch predstavovali v roku 2011 35 305 vecí. Obchodná agenda krajských súdov
predstavovala nápad 6 107 vecí, teda pokles agendy o 90 vecí. Vybavených vecí obchodnej
odvolacej agendy bolo v roku 2011 spolu 5 089, čo je o 914 vecí menej ako v roku 2010.
Spolu bolo v roku 2011 na krajské súdy v Slovenskej republike v trestnej a občianskoprávnej
agende, v ktorých sa sleduje viac ukazovateľov, doručených 67 331 návrhov a vybavených 63
719 vecí .
Krátko po nástupe nového vedenia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky po
voľbách v roku 2012 sa pristúpilo k zisťovaniu stavu a počtu reštančných vecí na všetkých
súdoch Slovenskej republiky ku koncu prvého polroka kalendárneho roka 2012.
Porovnaním vecí došlých na súdy a veci vybavených vo všetkých súdnych agendách,
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky konštatuje, že stav vecí je síce vyrovnaný
(t.j. súdy vybavia nápad), ale na druhej strane počet nevybavených reštančných vecí stále
neklesá.
Priemerná dĺžka súdneho konania (zaujímajú nás obchodné spory)
Všeobecne možno rozdeliť konania na súdoch na konania vo veciach občianskoprávnych,
obchodných, trestných a na konania vo veciach starostlivosti o maloletých.
Priemerná dĺžka konania v obchodných veciach má rovnako klesajúci charakter, navyše
rozdiel medzi rokmi 2004 a 2011 je ešte výraznejší ako v prípade konaní v
občianskoprávnych veciach; v roku 2011 bola priemerná dĺžka konania 13,7 mesiacov, čo
predstavuje pokles oproti roku 2004 o 8,9 mesiaca. V roku 2005 bola priemerná dĺžka
konania v obchodných veciach 21 mesiacov, v roku 2006 – 18 mesiacov, v roku 2007 – 17
mesiacov, v roku 2008 – 15,7 mesiacov, v roku 2009 – 14,7 mesiacov, v roku 2010 – 14
mesiacov, v roku 2011 je to spomínaných 13,7 mesiacov.

Skracovanie priemernej dĺžky konania v obchodnoprávnych veciach má pozitívny vplyv na
podnikateľské prostredie na Slovensku. Tento pozitívny trend je potrebné udržať aj v
budúcnosti a prijímať legislatívne i nelegislatívne opatrenia, ktoré zefektívnia súdne konania
tak, aby sa pokračovalo v skracovaní priemernej dĺžky konania a neopakovala sa situácia z
roku 2011, keď priemerná dĺžka konania v podstate stagnovala.
Dĺžka súdneho konania ostáva výrazným problémom slovenskej justície, hoci dochádza k
postupnému skracovanie jej priemernej dĺžky.
Na druhej strane priemerná dĺžka konania nie je jediným indikátorom efektívnosti vedenia
súdnych konaní. Dôležitým indikátorom je aj počet rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej
republiky, v ktorých rozhodol o porušení základného práva na prerokovanie veci bez
zbytočných prieťahov. V tomto indikátore je stav naďalej neuspokojivý, a to hlavne pri
prihliadnutí na fakt, že nie vždy sa účastníci reštančných konaní obrátia s podnetom na
Ústavný súd Slovenskej republiky.
Prieťahy v súdnom konaní
Problémom pri plynulom vybavovaní súdnej agendy je zvyšujúci sa nápad vecí a
nedostatočné obsadenie súdu. Prieťahy v súdnom konaní sú jedným zo zásadných faktorov,
ktoré ovplyvňujú vnímanie slovenskej justície verejnosťou.
Zistenie, či ide o prieťahy v konaní na súde, spočíva vo vyhodnotení troch faktorov
ovplyvňujúcich súdne konanie, a to v posúdení zložitosti jednotlivých prípadov, efektívnosti
úkonov súdu a správania sa účastníkov konania.
Problematike prieťahov v súdnom konaní od roku 2010 venuje v rámci projektu „Efektívnosť
výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní o sťažnostiach fyzických a
právnických osôb" osobitnú pozornosť aj Ústavný súd Slovenskej republiky. Cieľom projektu
je najmä efektívnejšie realizovať výkon rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky,
zabrániť opätovnému vzniku zbytočných prieťahov v občianskom súdnom konaní a v
trestnom konaní, koordinovaným postupom so zainteresovanými subjektmi zabezpečiť
precíznejšiu riadiacu a kontrolnú činnosť na všeobecných súdoch v konkrétnych prípadoch,
podnecovať po splnení podmienok disciplinárnu zodpovednosť sudcov – subjektívne prieťahy
a neodbornosť, napomáhať predchádzaniu uplatňovania právnej zodpovednosti proti
Slovenskej republike v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva z dôvodu porušenia
ľudských práv a základných slobôd sťažovateľov.
Dôveryhodnosť súdnictva podľa Správy:
Z hľadiska celkovej dôveryhodnosti justície existuje viacero okruhov problémov, ktoré
významným spôsobom znižujú dôveryhodnosť súdnictva a vyvolávajú pochopiteľnú kritiku
zo strany verejnosti. Na jednej strane súdy rozhodujú absolútnu väčšinu prípadov v relatívne
štandardnej kvalite, čo možno aj vzhľadom na nedostatky v organizačno-technickom
zabezpečení súdov vnímať pozitívne. Avšak naďalej sa objavuje príliš veľké množstvo
nepresvedčivých, poprípade protichodných rozhodnutí súdov.
Protichodnosť a nejednoznačnosť niektorých rozhodnutí úzko súvisí s komplikovanosťou
legislatívy, rezervami v oblasti tvorby ustálenej judikatúry na vyšších stupňoch súdnej sústavy
(vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej republiky), nedokonalým systémom vzdelávania

sudcov a budúcich sudcov, ale aj s individuálnymi zlyhaniami sudcov. Tieto nedostatky sa
logicky prejavujú aj pri rozhodovaní sporov s vysokou hodnotou, poprípade v prípadoch s
vysokým spoločenským významom. Takéto rozhodnutia následne zhoršujú celkové vnímanie
funkčnosti súdneho systému Slovenskej republiky.
Je možné skonštatovať, že väčšiu časť prípadov súdy rozhodujú v relatívne štandardnej
kvalite, čo možno aj vzhľadom na nedostatky v organizačno-technickom zabezpečení súdov
vnímať pozitívne. Na druhej strane pochybenia, ktoré boli u sudcov objektívne zistené, mali
za dôsledok podanie návrhu na disciplinárne konanie voči konkrétnym sudcom.
V roku 2012 (k 31. októbru) bolo podaných šesť disciplinárnych návrhov na začatie
disciplinárneho konania voči sudcom, z toho tri disciplinárne návrhy boli podávané súčasným
ministrom spravodlivosti Tomášom Borecom.
Vinou dlhodobého zanedbávania tak z hľadiska zákonnej úpravy, ako aj organizačnotechnického zabezpečenia vznikla kritická situácia v oblasti exekučného súdnictva a s tým
úzko súvisiacej témy rozhodcovských konaní. Na súdy v poslednom období napadli
desaťtisíce žalôb o náhradu škody spôsobenej výkonom verejnej moci, ktoré majú súvis s
vydávaním poverení na výkon exekúcií. Tento trend bude najbližšie mesiace pravdepodobne
pokračovať, čo v kombinácii so stagnáciou počtu sudcov a zamestnancov súdov môže viesť
do budúcnosti k vážnym problémov v podobe zahltenia súdov. Riešenie tejto situácie
predstavuje obrovskú výzvu vo vzťahu k napĺňaniu priority zvyšovania vymožiteľnosti práva
a zefektívňovania súdneho konania.
Nezanedbateľná časť objektívnych problémov justície je dôsledkom nevhodných justičných
experimentov a politického zasahovania do systému súdnictva z minulých období. Osobitné
škody spôsobuje najmä presadzovanie takzvanej mediálnej justície, keď politici vytvárajú tlak
na rozhodovanie v konkrétnych kauzách, ako aj pokusy rozdeliť sudcov na „koaličných" a
„opozičných". Ak sa majú riešiť súčasné problémy, je nevyhnutné odstrániť aj ich príčiny.
Preto vláda Slovenskej republiky pristúpila k stratégii dôsledného odpolitizovania súdnictva.
Možno konštatovať, že vďaka tomu sa vytvoril priestor aj na prípravu dlhodobých
systémových riešení, ktoré sú v záujme občanov Slovenskej republiky i podnikateľského
prostredia.
Medzi legislatívne opatrenia uskutočnené ministerstvom spravodlivosti v VI. Volebnom
období patria napríklad:
Nové vedenie Ministerstva spravodlivosti pristúpilo krátko po nástupe k realizovaniu
vlastných legislatívnych zmien, ktoré v súlade s programovým vyhlásením vlády majú
napomôcť ďalšiemu zefektívneniu súdnictva a posilňovať práva občanov na včasné súdne
rozhodnutie.
Súčasne sa zaviedla úprava smerujúca k obmedzeniu nekvalifikovaného právneho zastúpenia
pred súdom v občianskom súdnom konaní v odôvodnených prípadoch. V samotnom súdnom
konaní dochádza často k prieťahom v dôsledku nesprávne vedeného laického zastúpenia.
Zákonom č. 388/2011 Z. z. sa s účinnosťou od 1. januára 2012 upravila v odvolacom konaní v
§ 214 osobitná úprava týkajúca sa doručenia rozsudku. Aplikačná prax ukazuje, že táto
osobitná právna úprava sa neosvedčila. Vykonanou zmenou sa zrovnoprávňuje koncepcia
vyhotovenia a doručenia rozsudku v prvom i druhom stupni. V odvolacom konaní nie je

právny dôvod na odchýlenie sa od prvostupňového 30-dňového mechanizmu na vyhotovenie
a odoslanie rozsudku.
V rámci tzv. sudcovských zákonov došlo k zmene právnej úpravy inštitútu dočasného
pridelenia sudcu, a to tým spôsobom, že bola obnovená možnosť dočasného pridelenia sudcu
aj na súd vyššieho stupňa. Umožňuje sa tak reagovať na nerovnomernosť zaťaženosti súdov a
účinne napomáhať odstraňovaniu stavu právnej neistoty v konaní na súdoch bez zbytočných
prieťahov. Nová úprava účinne vytvára predpoklady personálneho posilňovania zaťažených
súdov sudcami, so súhlasom ktorých je možné zabezpečiť výpomoc súdom nižšieho, toho
istého i vyššieho stupňa.
V rámci zákona č. 335/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o
advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony, došlo k novelizácii a úprave niektorých inštitútov občianskeho práva procesného a k
úprave inštitútov upravujúcich status sudcu.
V rámci stabilizácie súdnictva predstavuje osobitnú kategóriu v oblasti odpolitizovávania
justície predstavuje nový prístup ministra spravodlivosti vo vzťahu k výberovým konaniam na
miesta sudcov a predsedov súdov. Kandidátov na členov výberových komisií za Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky menoval minister po dohode s orgánmi sudcovskej
samosprávy (kolégia predsedov sudcovských rád). Vďaka tomuto kroku sa odstránili
podozrenia z možného politického zasahovania do výberu sudcov a fakticky sa spriechodnili
výberové konania, keďže zástupcovia výkonnej moci už nedominujú výberovým komisiám.
Vďaka tomu možno očakávať, že dôjde k postupnému obsadeniu voľných miest sudcov, čo
prispeje k zrýchleniu súdneho konania ako jednému z predpokladov efektívnej vymožiteľnosti
práva a zvyšovania dôveryhodnosti justície.
Efektívnosť súdnictva hodnotí správa takto:
Kontrola dĺžky súdnych konaní
Jednou z príčin nízkej vymožiteľnosti práva a nízkej dôveryhodnosti justície je zdĺhavosť a
neprehľadnosť súdneho konania. V oblasti dĺžky súdneho konania pristúpilo Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky k novému prístupu vo vzťahu k odstraňovaniu
reštančných vecí. Namiesto výlučne pasívneho reagovania na podnety účastníkov súdneho
konania sa v letných mesiacoch 2012 uskutočnilo rozsiahle aktívne zisťovanie stavu
reštančných vecí a prijatých opatrení.
V konaniach týkajúcich sa občianskoprávnej agendy bolo zistených k 31. máju 2012 13 635
reštančných vecí. V civilných konaniach bolo najviac reštančných vecí evidovaných v
bratislavskom, košickom a žilinskom kraji, v trestných konaniach bolo najviac reštančných
vecí v obvode Krajských súdov Bratislava, Košice, Nitra a Trnava.
Predsedovia súdov dostali pokyn, aby dohliadali na riešenie týchto vecí, pričom prijaté
opatrenia budú vyhodnocované vždy na polročnej báze. V prípade zistenia pochybení na
strane konkrétnych sudcov, boli predsedovia súdov vyzvaní, aby dôsledne uplatňovali svoju
právomoc v oblasti disciplinárnej zodpovednosti, respektíve túto právomoc využije minister
spravodlivosti.

V záujme čo najefektívnejšieho postupu vo vzťahu k súdnym prieťahom bude v krátkom čase
zriadený poradný orgán ministra spravodlivosti, ktorý bude pravidelne vyhodnocovať prijaté
opatrenia. Členmi poradného orgánu budú predsedovia krajských súdov, predsedníčka
Ústavného súdu Slovenskej republiky a verejná ochrankyňa práv. Zároveň vznikne na
Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky osobitný odbor na dohľad nad riešením
reštančných vecí.
Revízia tzv. sudcovských zákonov
V nadväznosti na rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky dôjde k
prehodnoteniu nastavenia tzv. sudcovských zákonov, teda zákon o sudcoch a prísediacich a
zákon o súdoch (v súlade s prioritami Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a
v nadväznosti na očakávané rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky bude
novelizovaný aj zákon o prokuratúre), ktoré v minulom volebnom období prešli zásadnými
zmenami. V záujme snahy vyhnúť sa prehlbovaniu právnej neistoty, je nevyhnutné poznať
jasné stanovisko Ústavného súdu Slovenskej republiky k jednotlivým sporným oblastiam
vzťahu výkonnej, respektíve zákonodarnej moci k moci súdnej.
V každom prípade bude potrebné v záujme zvyšovania kvality budúcich súdnych rozhodnutí
obnoviť systém výchovy nových sudcov prostredníctvom obnovenia inštitútu justičného
čakateľa, avšak za súčasného zachovania otvorených výberových konaní. V oblasti
vzdelávania súčasných sudcov a vyšších súdnych úradníkov dôjde k lepšej koordinácii s
Justičnou akadémiou Slovenskej republiky.
Odbremeňovanie civilného súdnictva
Cieľom civilného procesu je najmä zabezpečiť spravodlivú ochranu práv a oprávnených
záujmov účastníkov. Pri Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky sa v roku 2012
kreovali rekodifikačné komisie pre oblasť civilného práva
Rekodifikácia Občianskeho súdneho poriadku je najambicióznejší projekt na zefektívnenie
súdneho konania v histórií samostatnej Slovenskej republiky. Nový komplex právnych úprav
vytvorí predpoklady na priblíženie spravodlivosti občanom a na účinný boj proti súdnym
prieťahom. Dôraz bude kladený na zabezpečenie hospodárnosti a efektívnosti súdneho
konania, keďže odbremenenie od neefektívnych či obštrukčných úkonov prispeje k jeho
zrýchleniu a skvalitneniu.
Súčasne s prácami na rekodifikácii procesného práva bude dokončená aj rekodifikácia
občianskeho práva hmotného, aby nový Občiansky súdny poriadok so súvisiacimi predpismi
nadobudol účinnosť súčasne s novým Občianskym zákonníkom, ktorý bude obsahovo
vychádzať z legislatívneho zámeru schváleného vládou Slovenskej republiky v roku 2009.
Rozhodcovské konanie je ďalšou formou civilného procesu, ktorý predstavuje odklon od
konania na všeobecnom súde, a ktoré dokáže zabezpečiť flexibilnejšie a rýchlejšie vyriešenie
sporov medzi účastníkmi konania. V súčasnosti však oblasť rozhodcovského konania
vykazuje vážne nedostatky. V tejto súvislosti sa plánuje upraviť rozhodcovské konanie, aby
funkčné rozhodcovské súdy boli spôsobilé citeľne odbremeniť všeobecné súdy od náporu vecí
a zefektívniť celý systém súdnictva.

Uskutočňovanie zmien civilného práva vychádza najmä z nasledovných zásad:




vyčlenenie správneho súdnictva do nového samostatného právneho predpisu.
Odčlenenie úpravy správneho súdnictva je nevyhnutný krok, po ktorom volajú
odborníci a má oporu aj v právnych úpravách iných štátov. Okrem toho je potrebné
odčleniť senáty rozhodujúce veci správneho práva od ostatných vecí, ktoré sa
rozhodujú na krajských súdoch. Tým sa zaručí istota sudcov venujúcich sa správnemu
súdnictvu, že sa môžu tejto agende venovať naplno a nebudú presúvaní medzi
kolégiami, čo povedie k zvýšeniu kvality súdnych rozhodnutí, a teda prehĺbeniu
dôveryhodnosti súdnictva a jeho rozhodovacej praxe;
oddelenie nesporovej agendy (najmä rodinnoprávne veci, statusové veci, veci
týkajúce sa obchodného registra) do samostatného celku. V tejto fáze prebieha
odborná diskusia, či sa právna úprava vyčlení do osobitného zákona alebo bude tvoriť
iba samostatnú časť v rámci rekodifikovaného Občianskeho súdneho poriadku; v
oblasti sporového konania je hlavným cieľom odstrániť prieťahy v konaní, zrýchliť a
zefektívniť súdne konanie pri rešpektovaní práva na spravodlivý súdny proces.
Navrhujú, resp. zvažujú sa nasledovné opatrenia:

- koncentrovať vybrané procesné úkony (napr. navrhovať dôkazy, podávať prípadné námietky
a pod.) do určitej časti konania. Po skončení príslušnej časti konania už nebude možné
procesný úkon zrealizovať;
- zvýšiť požiadavky na procesnú zodpovednosť účastníkov konania so sankčnými
dôsledkami, ak budú v konaní pasívni. Ak sa účastníci vyhýbajú konaniu, spôsobujú
obštrukcie a nespolupracujú so súdom, takýchto účastníkov konania by malo byť možné
„potrestať" nástrojom upraveným novým civilným procesným kódexom, napr. ak by účastník
konania lehotu zmeškal a úkon neurobil, stratil by možnosť úkon urobiť neskôr;
- v určitých druhoch súdneho konania sa bude vyžadovať povinné právne zastúpenie (napr.
vo veciach nekalej súťaže, hospodárskej súťaže, vo veciach priemyselných práv a pod.).
Konanie vedené profesionálnymi právnymi zástupcami odbúra mnohé procesné úkony, napr.
odstraňovanie vád podaní;
- na základe odporúčania Výboru ministrov Rady Európy sa v niektorých druhoch konania
(napr. v drobných sporoch) zavedie písomná forma konania a pojednávania nebudú povinné,
čím sa súdne konanie zrýchli;
- rozdelenie rozhodovacej právomoci súdu medzi vyššieho súdneho úradníka, justičného
čakateľa a sudcu povedie k zefektívneniu súdnictva a k zrýchleniu konaní tak, ako proklamuje
programové vyhlásenie vlády;
- systém opravných prostriedkov sa zefektívni zavedením nových inštitútov, ktoré zrýchlia aj
opravné konanie.



zaviesť špecializované exekučné oddelenia na súdoch, čo sa prejaví v odstránení
prieťahov v exekučnom konaní;
nové nastavenie základných inštitútov exekučného práva, najmä inhibitória (zákaz
nakladať s majetkom povinného z exekučného konania). V súčasnosti je totiž
absolútne neprijateľný koncept generálneho inhibitória, teda zákazu nakladania s
akýmkoľvek majetkom povinného;





zohľadniť potrebné zmeny v exekučnom konaní s ohľadom na ochranu spotrebiteľa,
a posúdiť podmienky primeranosti exekúcii, aby nemohlo dochádzať k situáciám,
keď dlžník príde o bývanie pre pohľadávku v rádovo stovkách eur;
nadstaviť inštitúty rozhodcovského konania tak, aby bola zabezpečená lepšia
vymožiteľnosť práva, nakoľko v súčasnosti sa vyskytujú problémy v procese
exekúcie rozhodcovských rozsudkov v súvislosti s rozhodcovskými doložkami.

Spravodlivejšia trestná politika
Uskutočňovanie spravodlivejšej trestnej politiky (ktorá sa dotýka obchodného práva)
vychádza najmä z nasledovných priorít:



predloženie právnej úpravy trestnej zodpovednosti právnických osôb;
prijatie hĺbkovej zmeny legislatívy týkajúcej sa znalcov a znaleckej činnosti. Cieľom
je najmä zrýchliť a zefektívniť súdne konanie;

Prieťahy v súdnom konaní
Ministerstvo spravodlivosti má ambíciu pokračovať v organizovaní pravidelných
medzirezortných konferencií zameraných na riešenie problematiky prieťahov v súdnom
konaní, a to za účasti predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky, verejného ochrancu
práv, zástupcu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, zástupkyne Slovenskej
republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva, predsedov krajských súdov a zástupcov
ministerstva spravodlivosti.
Ministerstvo spravodlivosti bude ďalej pokračovať vo svojej aktivite smerujúcej ku
personálnemu a materiálnemu posilneniu okresných súdov v sídle krajských súdov s tým, že
správu a riadenie týchto súdov rozšíri o druhého podpredsedu súdu.
Pravidelne v stanovených intervaloch bude ministerstvo spravodlivosti prerokovávať na
poradách predsedov krajských a okresných súdov stav znižovania reštančných vecí,
odbúravanie prieťahov v súdnom konaní, vybavovanie väzobných vecí.
Ministerstvo spravodlivosti predovšetkým cestou svojej špecializovanej vzdelávacej
organizácie bude zvyšovať profesnú kompetentnosť sudcov vzdelávaním sudcov. V rámci
zefektívnenia organizácie práce súdov pracuje ministerstvo aj na zmene zásad hodnotenia
rozhodovacej činnosti sudcov a celkovej odbornej úrovne sudcu.
Jednotlivým predsedom súdov sú dané zákonné možnosti a oprávnenia, ktorých realizácia
vedie spravidla k zníženiu počtu reštančných vecí na súde. Tieto zákonné možnosti spočívajú
predovšetkým v pravidelných kontrolách spisov, ukladaní povinností sudcom predkladať
správy o stave reštančných vecí spolu s dôvodmi nečinnosti, v dohľade predsedu súdu nad
konaním, v osobných pohovoroch so sudcami, realizácii návrhov riešení jednotlivými
kolégiami alebo grémiami, v upozornení sudcov na ich zákonnú povinnosť konať bez
prieťahov v konaní, v prijatí disciplinárnych opatrení voči sudcom a v možnosti zrušiť prácu v
domácom prostredí. V uvedenom zmysle bude Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej
republiky na poradách predsedov súdov vyhodnocovať aj opatrenia prijímané jednotlivými
predsedami súdov vo vzťahu k riešeniu reštančných vecí v súdnej agende.

Dôveryhodnosť súdnictva sa podľa Správy zvyšuje prostredníctvom týchto nástrojov:
Zvyšovanie komfortu účastníkov súdneho konania
Pred Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky stoja v blízkej budúcnosti dôležité
úlohy týkajúce sa elektronizácie a informatizácie jeho agend. Realizácia týchto úloh je
podriadená prioritám v oblasti zefektívňovania súdneho konania, zrýchľovania súdneho
konania, približovania súdnictva a právneho poriadku občanom, ako aj v oblasti zvyšovania
transparentnosti súdneho konania a legislatívneho procesu.
Hneď po uvedení do funkcie bola zo strany ministra spravodlivosti vykonaná revízia
projektov informatizácie justície, pričom v zmysluplne a efektívne navrhnutých projektoch sa
bude pokračovať, resp. boli navrhnuté úpravy vychádzajúce predovšetkým z rozpočtového
krytia v súčasnej finančnej situácii. Zároveň boli do stratégie informatizácie justície doplnené
ďalšie relevantné projekty, ktoré stransparentnia a zefektívnia fungovanie justície.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa bude usilovať o zabezpečenie
finančného krytia týchto projektov prioritne zo zdrojov Európskej únie.
Informatizácia súdnictva146:
Vybrané projekty v oblasti modernizácie justície:
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SLOV-LEX – Elektronická zbierka zákonov (eZbierka) prinesie bezplatný prístup k
právne záväzným zdrojom práva pre všetkých občanov. Zároveň bude vytvorený
informačný systém pre riadenie procesov vo všetkých fázach legislatívneho procesu
(eLegislativa);
Elektronický súdny spis – cieľom projektu je vytvorenie komplexného informačného
systému súdov pre vedenie a správu civilnej a trestnej agendy tak, aby bolo umožnené
vedenie spisu počas celého jeho životného cyklu v plne elektronickej forme,
implementácia zaručeného elektronického podpisu na všetkých úrovniach vedenia
elektronických dokumentov a zmena zastaranej technologickej platformy a vytvorenie
pre súdnictvo účinného a efektívneho informačného nástroja, ktorý významnou
mierou posilní rezort inštitucionálne a zlepší jeho kapacitu vo vzťahu k
zainteresovaným orgánom a občanom. Očakávaným výsledkom vybudovania
komplexného informačného systému je výrazné zníženie súdnych prieťahov a nárast
produktivity práce súdov prostredníctvom informatizácie;
Elektronické doručovanie – zrýchlenie a zefektívnenie doručovania súdnych
rozhodnutí a písomností účastníkom konania a zamedzenie možnosti vyhýbať sa
preberaniu súdnych zásielok, čo povedie k zrýchleniu súdneho konania;
Projekt otvorený súd – zvýšenie transparentnosti justície prostredníctvom prístupu
odbornej aj širokej verejnosti k relevantným informáciám o práci a rozhodovaní
súdov;

Z doterajších skúseností vyplýva, že aj fondy EÚ možno použiť na zlepšenie účinnosti justičných systémov.
Estónsko napr. použilo štrukturálne fondy na vývoj nástrojov elektronickej justície a teraz je jednou
z najvyspelejších krajín vo využívaní nástrojov informačných a komunikačných technológií na riadenie súdov
a komunikáciu medzi súdmi a účastníkmi.



Rozvoj obchodného registra – rozvoj funkcionalít a zlepšenie robustnosti
Obchodného registra ako zdrojového registra pre register právnických osôb. Rozvoj
Obchodného registra je kontinuálna záležitosť, pričom v súčasnosti je
najvýznamnejším prínosom zabezpečenie on-line výpisov z obchodného registra na
pracoviskách Slovenskej pošty a u notárov. Cieľom služby je rozšírenie
elektronických služieb a miest, na ktorých je možné získať výpis z obchodného
registra. Do roku 2014 sa má počet pracovísk, na ktorých bude možnosť získať výpis z
obchodného registra, zvýšiť na 800.

Záverom konštatuje Správa toto:
Programové vyhlásenie vlády v oblasti súdnictva stanovilo pre vládu záväzok zefektívňovať
súdnictvo, čoho naplnením je prijímanie systémových opatrení na posilňovanie práva občanov
na včasné súdne rozhodnutia.
Vláda za dôležité považuje tvoriť legislatívu, v ktorej bude vytvárať priaznivejšie podmienky
pre slobodné a bezpečné podnikanie a odstraňovať administratívne bariéry v podnikaní.
Vláda Slovenskej republiky podporuje vedenie kultivovaného dialógu147 o stave justície,
ktorého výsledky môžu významne prispieť k zvýšeniu dôvery občanov v právny štát.
Svoje nenahraditeľné miesto v činnosti justície musí mať aj vyvodzovanie zodpovednosti v
prípadoch morálneho a odborného zlyhania.
Vďaka presadzovaniu konštruktívnej atmosféry v rezorte justície sa vytvoril priestor na
odbornú diskusiu so zástupcami súdnej moci, jednotlivých právnických profesií, akademickej
obce ako aj širšej odbornej verejnosti.
Aj keď vnímanie úrovne vymožiteľnosti práva na Slovensku zo strany podnikateľov je stále
nízke, musíme skonštatovať, že určité opatrenia, ktoré by zvýšili úroveň vymožiteľnosti
práva, boli zo strany relevantných inštitúcií Slovenskej republiky zavedené. Otázkou teda je,
ako tieto nastavené opatrenia dokážu všetky zúčastnené strany aplikovať vzhľadom k reáliám
podnikateľského prostredia na Slovensku, ktoré sa za dve uplynulé dekády intenzívne
rozvíjalo, nie však vždy len dobrým smerom.
V minulosti sa zmeny v justícii, resp. legislatívne zmeny týkali väčšinou nestrannosti
súdnictva, otvorenosti a verejnej kontroly, zlepšenia efektivity a posilnenia dôvery
v justíciu či posilnenia nezávislosti súdnictva.
V tejto kapitole preto zhrnieme opatrenia prijaté na Slovensku za účelom zvýšenia
úrovne vymožiteľnosti práva. Ako referenčné faktory ovplyvňujúce vymožiteľnosť
práva pritom použijeme tie, ktoré boli zadefinované v Kapitole číslo 4:
Stav právneho poriadku a periodicita zmien právnych noriem148
Radoslav Procházka : „Nepotrebujeme viac zákonov, ale ich dôslednejšie uplatňovanie. Dnes
sa na každý, aj ten najmenší problém, reaguje návrhom legislatívnej zmeny, ktorá to akože
147
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Bez mediálnej hystérie
http://www.ja-sr.sk/files/zaverecna_studia_APVV_2010_portal.pdf, strana č. 26

vyrieši. Nevyrieši. Zákonov a regulácie je beztak príliš veľa, ťažko sa v tom orientujú už aj
advokáti či sudcovia. Potrebujeme menej práva, ale viac právnej istoty.“
Stav právneho poriadku, najmä kvalita obsahu právnych noriem a stabilita právneho poriadku,
výraznou mierou ovplyvňuje právnu istotu a vymožiteľnosť práva.
V posledných dvoch dekádach došlo najmä v súvislosti so vstupom do Európskej únie
(01.05.2004) k dynamizácii legislatívnej činnosti, čo do rozsahu aj rýchlosti v súvislosti
s harmonizáciou domácej legislatívy s legislatívou EÚ. Od podnikateľských subjektov na
Slovensku, ktoré sa zo dňa na deň dostali de iure do iného legislatívneho prostredia však často
tieto zmeny nedokázali ani evidovať, nieto si ich ešte dôsledne a hĺbkovo osvojiť tak, aby si
všetky relevantné právne normy či usmernenia dokázali dôsledne a hĺbkovo osvojiť a v plnom
rozsahu potom podľa nich postupovať, resp. zohľadniť ich existenciu pri svojej špecifickej
podnikateľskej činnosti. Nesprávnymi aplikáciami právnych noriem potom dochádzalo
k pochybeniam (na strane podnikateľov, ale často aj ich právnych zástupcov či dokonca
súdov),ktoré zas negatívne vplýva na vymožiteľnosť subjektívneho práva.
Každá nová právna úprava, či častá novelizácia jednej a tej istej právnej normy taktiež
vytvárala nebezpečný priestor pre rôzne interpretácie a následnej aj aplikácie. Zjednotenie
výkladu tej-ktorej právnej normy aspoň na primeranú úroveň, ktorá by mohla byť súčasne
všeobecne akceptovateľná, si totiž vyžaduje značne dlhý čas na to, aby či už právna teória
alebo aj súdna prax ponúkli určité riešenia na zaujatie, prípadne aj zjednotenie výkladu
právnej normy.
Zákonnosť rozhodnutia a rýchlosť konania závisia okrem iného aj od rozsahu práv
a povinnosti sudcu počas prejednávania veci. Toto si zákonodarca uvedomuje, a preto
v jednotlivých novelách procesnoprávnych kódexov, predovšetkým Občiansky súdny
poriadok149 (ďalej len „OSP“), rozširuje práva a zužuje povinnosti sudcu prejednávajúceho
vec úmerne zvyšovaniu zodpovednostného správania sa účastníkov v prebiehajúcom
sporovom konaní vyplývajúcom z princípu kontraindikatórnosti. Ťarcha zodpovednosti za
úspech, resp. neúspech v konaní sa tak prenáša do značnej miery na účastníkov konania, čím
sa odbremeňuje samotný sudca. Zákonodarca už určité kroky k zrýchleniu konania urobil.
Spomedzi viacerých legislatívnych zmien možno spomenúť napríklad:
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Občianskym súdnym poriadkom sa riadi každé súdne konanie okrem trestnoprávneho. Zákonu chýba
posilnená zásada kontraindikatórnosti, podstatou ktorej je, aby hlavná ťarcha dokazovania spočívala na
sporových stranách. V súčasnosti dokazovanie vykonáva súd a účastníci konania len navrhujú dôkazy, čo
spomaľuje súdne konanie a spôsobuje prieťahy. Zákon je z roku 1963 a bol poznačený desiatkami novelizácií;
základná kostra zákona však zostala zachovaná. Je potrebná rekodifikácia občianskeho práva procesného.
Lehoty, dokedy majú sudcovia rozhodnúť, dokedy majú vytýčiť pojednávanie, sa často nedodržujú, výsledkom
čoho sú súdne spory trvajúce až niekoľko rokov. Podnikateľské subjekty dovolávajúce sa práva, sú týmto
obmedzované v podnikaní, nakoľko prieťahy im vo väčšine prípadov viažu finančné prostriedky, s ktorými by za
normálnych okolností mohli voľne disponovať. Druhým nezanedbateľným faktorom je tiež nadmerné zaťaženie
podnikov administráciou sporov, čo sa odráža vo zvýšených nákladoch a dodatočne viazaných kapacitách.





















povinnosť súdu zisťovať už len skutkový, nie skutočný stav veci a s tým súvisiaca
povinnosť súdu len vykonať navrhnuté dôkazné prostriedky, nie aj vyhľadávať
prípadné ďalšie (§ 153 ods. 1 v spojení § 120 ods. 1 OSP);
viaceré zmeny v oblasti doručovania v prípade, ak sú problémy s doručovaním
(napr. zakotvenie viacerých fikcií doručenia, možnosť doručovať elektronickými
prostriedkami, doručovanie prostredníctvom súdneho exekútora, doručovanie ak je
účastník zastúpený viacerými advokátmi a pod. (§ 45 a nasl. OSP));
právo súdu navrhnúť spoločného zástupcu pre účastníkov v prípade, ak je ich na
jednej strane viac ako dvadsať, nedohodnú sa na spoločnom zástupcovi
a jednotlivým výkonom ich práv by mohol byť ohrozený účel a rýchly priebeh
konania (§ 29a OSP);
možnosť súdu rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie (kontumačným rozsudkom),
ak sa žalovaný písomne nevyjadrí k žalobe (§ 114 ods. 5 OSP) alebo ak sa
nedostaví na pojednávanie (§ 153b OSP) a súčasne sú splnené aj ďalšie zákonné
podmienky;
právo súdu prvého stupňa prejednať vec bez pojednávania, ak sú splnené zákonné
podmienky (§ 115a OSP), rovnako právo odvolacieho súdu prejednať vec bez
pojednávania okrem zákonných výnimiek (§ 214 OSP) a napokon právo
dovolacieho súdu prejednať vec bez pojednávania (§ 243a ods. 1 OSP);
obmedzenie práva účastníkov uvádzať nové skutočnosti a navrhovať nové dôkazy
najneskôr do skončenia prvého pojednávania (vo veciach taxatívne vymenovaných
v § 118 ods. 1 OSP) alebo do vyhlásenia uznesenia o skončení dokazovania, resp.
do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, ak sa nenariadilo pojednávanie (§ 120a
ods. 4 OSP) a na to nadväzujúca neúplná apelácia (§ 205a ods. 1 OSP);
povinnosť súdu rozhodnúť o náhrade trov konania len ak to účastník navrhuje
a súčasne v zákonnej lehote vyčísli trovy konania (§ 151 OSP);
právo súdu vydať rozsudok, ktorým spravodlivo usporiada veci, hoci by boli
splnené podmienky na odročenie pojednávania (§ 153d OSP);
zjednodušenie písomného vyhotovenia rozhodnutia v časti nazývajúcej sa
odôvodnenie, kde stačí uviesť iba predmet konania a ustanovenie zákona, podľa
ktorého súd prvého stupňa rozhodol (§ 157 ods. 1 a 4 OSP) alebo ak ide
o potvrdzujúce rozhodnutie odvolacieho súdu, stačí sa obmedziť len na
skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia v prípade, že sa
odvolací súd s odôvodneným napadnutého rozhodnutia v celom rozsahu stotožňuje
(§ 219 ods. 2 OSP);
právo súdu rozhodnúť platobným rozkazom bez ohľadu na výšku žalovanej sumy
(§ 172 ods. 1 OSP);
zvedenie revízie (možnosť zmeniť napadnuté rozhodnutie) aj pri dovolaní (§ 243b
ods. 2 OSP);
rozšírenie preskúmavacej právomoci súdu v rámci správneho súdnictva (§ 244
a nasl. OSP) a tak ďalej.

Okrem zmien v Občianskom súdnom poriadku mali pozitívny vplyv na zrýchlenie
poskytovanej súdnej ochrany a súčasne aj na jej skvalitnenie aj ďalšie legislatívne kroky.
Z nich možno spomenúť najmä zakotvenie kauzálnej príslušnosti (zákonom č. 371/2004 Z.z.
o sídlach a obvodoch súdov SR v § 8 až 14b), ktorou sa vytvorili podmienky pre špecializáciu
sudcov na konania s určitým predmetom a nahradenie súdneho výkonu rozhodnutia exekúciou
(prijatím zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný
poriadok)).
Dôvodom pre prijatie Exekučného poriadku bolo, že starý systém výkonu rozhodnutia na
súdoch, ktorým sa mala završovať ochrana práv a oprávnených záujmov FO a PO, len
s veľkými ťažkosťami zabezpečoval plnenie tej funkcie štátu, ktorou bolo vynucovanie
splnenia judikovanej povinnosti (povinnosti priznanej exekučným titulom) ako súčasť záruk
zákonnosti. Právo na súdnu ochranu sa nemôže končiť vydaním právoplatného
a vykonateľného rozhodnutia súdu, ale musí zahŕňať aj možnosť núteným spôsobom a aj proti
vôli povinného realizovať povinnosť na plnenie obsiahnutú vo výroku takéhoto rozhodnutia,
ktorá nebola splnená dobrovoľne.
Po viacnásobných novelizáciách Exekučného poriadku sme sa na Slovensku stretávali
s kritikou práce exekútorov aj samotnej právnej normy. Objavovali sa aj rôzne indície, že pri
výbere exekútora sa používajú nezákonné praktiky, niekedy až do tej miery, že za exekútora
je vybraná osoba so záujmovým prepojením na oprávneného, ktorý pohľadávku vymáha.
Exekútor nie je podnikateľ, ale vykonáva prenesenú právomoc súdu. Oprávnený nie je
klientom exekútora.
Druhý extrémny prístup spočíval v tom, že exekútor neodvádzal finančné prostriedky
oprávnenému. Účelom novelizácie je čistenie exekútorského stavu od nepoctivých exekútorov
zneužívajúcich svoje postavenie.
Tu treba spomenúť hlavne Novelu exekučného poriadku z roku 2013 – systémové
opatrenie dlhodobo zanedbávanej oblasti exekučného práva.
Novelu exekučného poriadku150 schválila národná rada Slovenskej republiky dňa
04.09.2013 (zmeny boli účinné od 01.11.2013) vďaka ktorej by sa mali podľa Ministerstva
spravodlivosti SR podstatne zvýšiť nároky na výkon exekútorského povolania. Zaviedol sa
účinnejší dohľad nad činnosťou súdnych exekútorov a nanovo sa upravil systém
vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti. Prísnejšie pravidlá budú platiť aj pre nakladanie s
vymoženými peniazmi, ktoré bude musieť exekútor viesť na osobitnom účte a posielať
oprávnenému v presne stanovenej lehote.
Novely zákona určite prispeje k zvýšeniu právnej istoty a nepriamo aj k vyššej ochrane
spotrebiteľa. Vďaka účinnejšiemu systému vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti bude
možné očistiť exekútorský stav od nepoctivých a neprofesionálnych členov.
Predložená novela zákona sa stala prvým systémovým opatrením dlhodobo zanedbávanej
oblasti exekučného práva. Podceňovanie tejto oblasti práva v predchádzajúcom období,
vyústilo do neudržateľnej situácie vo vzťahu k vymáhateľnosti práva a ochrane spotrebiteľa.
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Ministerstvo spravodlivosti zároveň dokončuje prípravu ďalšej novely Exekučného
poriadku, ktorá sa bude týkať samotného exekučného konania. Cieľom pripravovanej
zmeny je zrýchliť a zefektívniť vymáhania práva. Súčasťou týchto zmien bude aj prijatie
nových pravidiel rozhodcovského konania s dôrazom na zvýšenie právnej ochrany
spotrebiteľov.
Jedným zo závažným nedostatkom dovtedajšieho nastavenia Exekučného poriadku bola
podľa ministerstva strohá a nedostatočná úprava vyvodzovania disciplinárnej
zodpovednosti. Ministerstvo spravodlivosti SR preto presadilo, aby už rozhodovanie o
disciplinárnom previnení nemohlo byť vnútornou záležitosťou komory. Vďaka schválenej
zmene zákona bude každý návrh na disciplinárne konanie v prvom stupni rozhodovať
disciplinárny senát, ktorý bude kreovaný náhodným výberom z databázy nominantov tak
komory, ako aj ministra spravodlivosti SR. V druhom stupni bude v disciplinárnom konaní
na rozdiel od súčasnej právnej úpravy rozhodovať priamo súd.
Podstatnú časť zmien tvoria podrobné pravidlá priebehu disciplinárneho konania, ktoré boli v
súčasnosti upravené len vo vnútornom predpise komory.
Aktuálna novela takisto zvyšuje nároky na budúcich exekútorov. Po novom už nebude stačiť
len splnenie doterajších zákonných podmienok, ale záujemca o povolenie exekútora bude
musieť prejsť riadnym verejným výberovým konaním. Vyššie nároky na profesionalitu
exekútorov povedú jednak k efektívnejšiemu vymáhaniu práva, ale aj k dôslednejšiemu
rešpektovaniu legitímnych práv dlžníkov (povinných).
Ďalším z akútnych problémov v oblasti exekúcie je nezodpovedné nakladanie s vymoženými
prostriedkami. Ministerstvo spravodlivosti považovalo napríklad za absolútne
neprijateľné to, aby exekútor zadržiaval vymožené peniaze, ktoré patria oprávnenému,
prípadne iným oprávneným osobám, a platil si z nich chod vlastného úradu. Preto sa zavádza
pravidlo, podľa ktorého peniaze prijaté pri exekučnej činnosti je exekútor povinný
ukladať na osobitný bankový účet a oprávnenému ich poslať najneskôr do štrnástich
dní.
Novela ďalej určuje, že z každého prijatého plnenia si môže exekútor započítať na svoje
trovy maximálne 24 percent. Zabráni sa tak situáciám, že exekútor vymôže len sumu,
ktorá pokryje jeho odmenu a vo vymáhaní istiny už nebude efektívne pokračovať.
Z pohľadu ochrany dlžníkov sa touto novelou precizuje úprava, podľa ktorej sa jednoznačne
stanovuje, že plnenie exekútorovi má rovnaké účinky, ako keby povinný platil
oprávnenému. Zabráni sa tým situáciám, keď oprávnený subjekt vymáha peniaze od dlžníka
aj po tom, ako tento uhradil dlžnú sumu exekútorovi.
V záujme posilnenia právnej istoty bude mať podľa ministerstva značný význam zavedenie
tzv. konečného vyúčtovania exekučného konania. Dovtedy sa totiž účastníci exekučného
konania často ani nedozvedeli o ukončení a finančnom vyúčtovaní exekučného konania,
keďže súdny exekútor nebol povinný formálne oznámiť účastníkom ukončenie exekúcie, ani
povinný informovať o výške vymoženej pohľadávky.
Skúsenosti s úrovňou hospodárnosti konania niektorých exekútorov viedli aj k návrhu nového
inštitútu kontroly exekučnej činnosti. Jej cieľom bude kontrola dodržiavania hospodárnosti a

efektívnosti exekútora pri nakladaní s prostriedkami účastníkov konania a kontrola správnosti
vedenia a evidencie účtovných a iných dokladov preukazujúcich prijaté a poukázané plnenie.
Ministerstvo spravodlivosti zároveň dokončuje prípravu ďalšej novely Exekučného
poriadku, ktorá sa bude týkať samotného exekučného konania. Cieľom pripravovanej
zmeny je zrýchliť a zefektívniť vymáhania práva. Súčasťou týchto zmien bude aj prijatie
nových pravidiel rozhodcovského konania s dôrazom na zvýšenie právnej ochrany
spotrebiteľov.
Úvod tejto kapitoly sme začali citátom rešpektovaného právnika Radoslava Procházku, na
záver podkapitoly uvedieme jeho návrhy.
Presýtenie právneho poriadku a neznesiteľnú ľahkosť legislatívneho procesu navrhuje
Procházka v manifeste Alfa upraviť, resp. obmedziť takto:






Hlavné pravidlá legislatívneho procesu by mali dostať ústavný základ a teda ich
nebolo možné bez následkov prerušovať.
Aby návrh zákona mohla namiesto jedného poslanca predložiť len skupina troch
poslancov, ale zároveň aj skupina stotisíc občanov.
Zákon by potreboval na schválenie v parlamente nadpolovičnú väčšinu všetkých
poslancov, nielen prítomných.
Aby novelu zákona by bolo možné predložiť do parlamentu najskôr šesť mesiacov po
tom, ako začala platiť tá predošlá.
Aby sa následná kontrola ústavnosti zákonov nahradila predbežnou kontrolou, čiže
ústavný súd bude považovať súlad zákona s ústavou pred jeho vyhlásením a to
v ústavnej lehote maximálne šiestich mesiacov od podania podnetu. Po vyhlásení
zákona by mohol ústavný súd skúmať jeho súlad s ústavou iba na základe návrhu
všeobecného súdu v konkrétnej veci.

Radoslav Procházka: „Pri troche šťastia budeme mať na hlavnej ceste menej pravidiel a budú
sa na nás rútiť s menšou rýchlosťou, s úžitkom na strane prehľadnosti, zrozumiteľnosti
a stability právneho systému. V skratke, chceme menej práva, ale viac právnej istoty.“
Výklad právnej normy151
Po skúsenostiach z uplynulých dvoch dekád je v súčasnosti kladený dôraz na vyčerpávajúce
odôvodnenie súdneho rozhodnutia, čo by malo do istej miery zníži počet prípadov
prejednávaných opravnými inštanciami.
Význam rozhodujúcej interpretácie v obdobných prípadoch, alebo v prípadoch vykazujúcich
podobné znaky.
Význam konštantnej judikatúry – rozhodnutie odvolacieho súdu má význam ak rieši právnu
otázku nielen pre rozhodnutie v danej konkrétnej veci. Judikatúre, ako súdnemu precedensu
prislúcha, napriek jej nezáväznosti, značný význam.
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Zatiaľ čo nedostatkom legislatívneho procesu je, že pracuje iba s hypotézami, súdny
precedens pracuje s konkrétnou, hmatateľnou realitou. Životaschopnosť každého
normatívneho právneho aktu preto preveruje až reálny život, najmä súdna prax. Objektívne
právo je abstraktné a pre väčšinu jeho adresátov nejasné a ťažko zapamätateľné, aby
zanechalo stopu v ich vedomí a tak im dávalo jasnú odpoveď, ako sa správať v konkrétnej
situácii. Právnemu vedomiu človeka je bližšia forma precedensu, na ktorý sa odvolávajú
a žiadajú, aby bolo aj v ich prípade voči nim postupované rovnakým spôsobom.
Zverejňovanie súdnych rozhodnutí152 (od 01.01.2012) – podstatný krok ku kontrole
súdneho systému prostredníctvom jeho výstupov. Chýba ešte širšia diskusia v spoločnosti
o týchto rozhodnutiach. Diskusia by zvýšila povedomie a právne názory dotknutých.
„Sudcovi patrí nezávislosť pri rozhodovaní, verejnosti ale náleží kontrola“. Verdikty sudcov
doteraz väčšinou zostávali skryté v spisoch. Niektoré súdy vydávali žiadateľom rozhodnutia
podľa infozákona, ale napríklad trestné rozhodnutia sa nezverejňovali vôbec. Tomu je teraz
koniec. Súdy ročne vydávajú asi 200 tisíc rozhodnutí.
Zverejňovanie súdnych rozhodnutí bude prínosné najmä v tom, že sa vytvára nepriamo tlak na
kvalitu súdnych rozhodnutí. „Sudca si musí byť vedomý, že jeho rozhodnutie môže byť
čítané“. Otvára sa priestor pre otvorenú diskusiu o rozhodnutiach a ich kvalite, ako aj pre ich
porovnávanie, teda debatu o tom, ako sa jednotlivé právne problémy v rozhodnutiach riešia.
Okrem toho sa otvára aj priestor na verejnú diskusiu, keďže doteraz zväčša verejnosť mohla
počuť len stručné zdôvodnenia verdiktov na pojednávaniach.
„Budú zrejmé aj konkrétne argumenty sudcu, prečo rozhodol tak alebo onak,“. Zverejňovanie
má význam aj pre občanov, ktorí zvažujú začatie sporu. Pravdepodobne najmä advokáti sa
budú chcieť pozrieť, ako bývajú takéto prípady rozhodované, kam sa vyvíja judikatúra „Či sa
má zmysel sporiť alebo nie“.

Počet sudcov, technické a personálne zázemie sudcov153
Nedá sa jednoznačne odpovedať aký počet sudcov by bol potrebný na to, aby štát zabezpečil
poskytovanie optimálnej súdnej ochrany ohrozenému alebo porušenému právu. Neskoro
poskytnutú spravodlivosť treba postaviť viac menej na úroveň odmietnutej spravodlivosti.
Nikdy v histórii slovenského súdnictva nebolo možné stanoviť jednoznačné kritérium, ktoré
by malo byť rozhodujúce pre stanovenie počtu sudcov, aj keď samozrejme zvýšenie ich počtu
by mohlo mať jednoznačný vplyv na rýchlosť poskytovania súdnej ochrany. Zvyšovanie
kvantity sudcov sa ale nemusí prejaviť na zvýšení kvality rozhodnutí. Dôležité je viac
152
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správanie fyzických a právnických osôb v rozpore s právom, ktoré vyvoláva potrebu súdnej
ochrany. Toto správanie je práve podmienené územím na ktorom sa zdržiavajú a prostredím,
ktoré ich obklopuje. Preto je dôležité vytvoriť také prostredie, ktoré zníži potrebu obracať sa
na súd, alebo využívať súdnu ochranu len v prípadoch, keď všetky mimosúdne prostriedky
(napr. mediácia) zlyhali.
Nie je možné stanoviť ani počet prípadov, ktoré by mali pripadať na jedného sudcu. Medzi
jednotlivými prípadmi sú často diametrálne rozdiely v skutkovej alebo právnej náročnosti, či
potreby zisťovania ďalších dôkazov. Toto sa prejavuje v dĺžke konania a teda má priamy
vplyv na pracovné zaťaženie jednotlivých sudcov. Počet možných podaní v budúcnosti
možno len odhadovať. Je dôležité poznať pomer medzi prípadmi, o ktorých môže rozhodnúť
len súd (a neskôr plnenie práva realizovať exekútor) a prípadmi, ktoré si môžu
účastníci/sporové strany vyriešiť sami vzájomnou dohodou.
Preto sa hľadali iné alternatívy riešenia sporov, ktoré by odbremenili prácu sudcov.
A to napríklad riešenia sporov na rozhodcovských súdoch alebo alternatívne riešenia sporov
formou mediácie. Inštitút mediácie sa však stále nevyužíva do tej miery, aký je jeho skutočný
potenciál.
Alternatívy riešenia sporu by sme mali jednoznačne hľadať (ak je to možné a ak to povaha
sporu umožňuje) aj mimo súdneho systému, avšak účastníkovi by mala vždy ostať možnosť
obrátiť sa o žiadosť o poskytnutie ochrany na súd, napríklad v prípade, ak je nutné schválenie
exekučných úkonov vo forme rozhodnutia.
Ideálnym stavom by bolo zvýšenie miery zodpovedného správania sa subjektov práva, ktoré
by viedlo k zníženiu sporov (napr. sledovanie verejne dostupných registrov, alebo využitie
služieb právnych kancelárií pred uzatváraním obchodných vzťahov – napr. due diligence).
V súčasnosti najmä väčší podnikatelia, alebo investori zo zahraničia, ktorí spájajú svoj kapitál
so slovenským kapitálom za účelom podnikania na Slovensku tieto služby due diligence
využívajú.
Čo sa týka sudcov, tým v minulom období nepochybne boli vytvorené kvalitné a motivačné
pracovné podmienky a zabezpečený kvalitný prístup k informáciám, ktoré pri svojom
rozhodovaní potrebujú. Prístup k informáciám má stúpajúcu tendenciu spolu
s informatizáciou spoločnosti.
Nezávislosť súdnej moci a sudcov, nezaujatosť sudcov154
Asi najviac kritizovaný faktor v minulom období aj súčasnosti. Nezávislosť súdnej moci
celkovo, ale aj nezaujatosť sudcov bola v minulom období výrazne spochybňovaná, hlavne
v mediálnom prostredí. V rôznych dotazníkoch vyjadrili negatívne hodnotenie dokonca aj
ľudia, ktorí nikdy neviedli súdny spor.
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V súčasnosti prebieha na Slovensku diskusia (hlavne v zápale prezidentskej kampane), či
schváliť ústavné zmeny, ktoré (vraj) povedú k zásadnému zlepšeniu stavu slovenskej justície.
T.j. oddeliť pozíciu predsedu Súdnej rady od postu predsedu Najvyššieho súdu.
Došlo k vypracovaniu Etického kódexu sudcov. V kódexe si samotní sudcovia mali určiť, čo
je ešte v poriadku a čo nie. Sudcovia by sa tak mali sami čistiť. Po jeho porušení by malo
sudcovi hroziť disciplinárny trest. V konečnom dôsledku môže prísť sudca o časť zo mzdy,
v prípade opakovaných vážnych prehreškov môžu byť až zbavení funkcie sudcu.
Prostredníctvom nových pravidiel chce Ministerstvo spravodlivosti ľuďom vrátiť dôveru
v súdy. Vo vyspelých krajinách hrozby sankcie nie sú. Vychádza sa z toho, že etické normy
sú sudcom vlastné. Na Slovensku sa však treba „porátať“ s tými, ktorí robia stavu zlé meno,
s tým budú určite poctiví sudcovia súhlasiť. Bude však potrebné dohliadať, aby sa z toho
nestal nástroj na zúčtovanie s nepohodlnými sudcami. Zásady sudcovskej etiky má
schvaľovať súdna rada.
Tak isto sú plánované previerky sudcov.
Samozrejme toto nie sú priame nástroje na zlepšenie vymožiteľnosti práva. Majú skôr za
následok zlepšenie dôvery v súdnictvo.
Kvalita práce sudcov155
Významný subjektívny faktor ovplyvňujúci vymožiteľnosť práva. Nemožno tolerovať
nekvalitnú činnosť sudcov, ktorá môže spočívať napr. vo vydávaní nekvalitných
individuálnych právnych aktov.
Ako pozitívne opatrenie (približovanie sa kvality nášho súdneho systému k „vyspelejším“
štátom) vidíme aj možnosť, aby vzdelávanie sudcov mohli zabezpečovať aj zahraničné
vzdelávacie inštitúcie.
Úroveň právneho vedomia účastníkov hmotnoprávneho vzťahu, zodpovednosť subjektov pri
uzatváraní hmotnoprávnych vzťahov, ochota účastníkov hmotnoprávneho vzťahu správať sa
v súlade s právnym poriadkom156
Možno tvrdiť, že „úroveň právneho vedomia účastníkov hmotnoprávneho vzťahu,
zodpovednosť subjektov pri uzatváraní hmotnoprávnych vzťahov, ochota účastníkov
hmotnoprávneho vzťahu správať sa v súlade s právnym poriadkom.
Dobré správanie podnikateľského subjektu zďaleka nestačí. Treba dokázať vnímať pokusy
o zlé správanie u ostatných subjektov a dokázať rozoznať takéto správanie už v jeho zárodku.
Ignorovanie potenciálnych faktorov z externého prostredia, ktoré by mohli mať negatívny
dosah môže ohroziť vnútorne budovanú bezpečnosť podnikateľského subjektu. Podnikateľské
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riziko, nerovná sa právne riziko. Ale ak nie je zabezpečená právna istota, potom aj strach
podnikateľa z obchodného zlyhania, môže ľahšie dopadnúť na úrodnú pôdu.
Na strane nositeľa subjektívneho práva a povinnosti čoraz významnejšou mierou rozhoduje
o úspechu v súdnom konaní, či dokonca vopred môže eliminovať potrebu domáhania sa
svojej právnej ochrany na súde.
Primárne by mal každý hospodársky subjekt znášať následky svojho správania, aj čo sa týka
výberu vhodného obchodného partnera. Každý je zodpovedný za náležitú mieru predvídavosti
a opatrnosti pri uzatváraní záväzku do ktorého vstupuje.
Podnikatelia sa zameriavali na kvalitnú prípravu právneho úkonu pri uzatváraní zmluvy,
pretože si boli vedomí, že aj toto môže výraznou mierou prispieť k úspechu v prípadnom
právnom spore.
Medzi najvýznamnejšie zmeny legislatívy v tejto oblasti môžeme zaradiť zavedenie tzv.
Centrálneho registra zmlúv157, alebo zverejňovanie neplatičov faktúr.
Čo sa týka preverovania potenciálnych obchodných partnerov ešte pred vstupom do
obchodného vzťahu, takéto úlohy zabezpečujú špecializované firmy, či právnické kancelárie,
samozrejme za úplatu.
Včasnosť zásahu účastníka hmotnoprávneho vzťahu proti porušovateľovi158
Často významný vplyv na vymožiteľnosť práva. Čím je zásah oprávneného subjektu
zameraný na ochranu práva urobený neskôr, tým môže mať menší, alebo žiadny efekt
(účinok).
Je dôležité zo strany oprávneného vedieť odhadnúť vhodný moment mimosúdneho zásahu,
alebo žiadosti o súdnu ochranu svojich práv, aby sa nedostal za tzv. „bod obratu“, kedy bude
možné vymôcť svoje právo veľmi ťažko, alebo vôbec.
Je nutné vychádzať z predpokladu, že ani finálna ochrana poskytovaná v rámci exekúcie,
nemusí viesť k uspokojeniu oprávnenej osoby.
Nástroje zásahu pre ktoré je vytvorený legislatívny rámec a ktoré boli využívané v minulom
období:
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výzva adresovaná povinnej osobe,
uznanie dlhu alebo spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu,
svojpomoc,
mediácia,
zmierovacie konanie v rámci činnosti súdu pred začatím konania,
nariadenie predbežného opatrenia,
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súdne rozhodnutie,
exekúcia.

Kvalita žaloby podanej na súd a zodpovedné správanie sa subjektu v priebehu konania159
Na to, aby nebol dôvod odročiť súdne pojednávanie, je minimálne zo strany žalobcu, ktorý sa
domáha na súde svojho práva, zabezpečiť a vo svojom podaní poukázať na všetky dostupné
skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na úspech v súdnom spore.
Podnikatelia za týmto účelom stále viac využívajú špecializované právnické kancelárie,
nakoľko žaloba je často postavená na určitú sumu, ktorú si v rámci súdneho sporu nárokujú
a táto suma môže zahŕňať napríklad zahŕňa hmotnú stratu, náhradu škôd z prevádzky,
kalkuláciu zmareného zisku. Niekedy je potrebné vytvoriť aj znalecký posudok, ktorý ukáže,
čo všetko sa dá zarátať. Napríklad náklady spojené s likvidáciou pracovných miest
a odstupným pre zamestnancov. Dá sa tiež podať podanie aj na protimonopolný úrad, ak je
podozrenie, že druhá strana porušuje pravidlá hospodárskej súťaže.
Zákonné, spravodlivé a presvedčivé súdne rozhodnutie160
Hlavne s povinnosťou súdov, zverejňovať súdne rozhodnutie na internete, je badateľná
zvýšená kvalita súdnych rozhodnutí. Takéto rozhodnutia sú potom nielen zákonné, ale
súčasne i spravodlivé a presvedčivé. Rozhodnutie súdu je súčasne i dokladom o tom, že
právny štát je schopný zabezpečiť výkon spravodlivosti v stanovenom poriadku a čase
a v súlade so zásadou spravodlivosti. Takéto súdne rozhodnutia sú potom použiteľné ako
podklad (hoci nezáväzný) pre obdobný prípad, ktorý môže nastať v budúcnosti.
Ochota a súčasne schopnosť povinného subjektu plniť na základe exekučného titulu161
Novela exekučného poriadku z roku 2013 by sa mala zaradiť medzi systémové opatrenia
dlhodobo zanedbávanej oblasti exekučného práva. Toto však bude možné monitorovať až v
ďalších rokoch, nakoľko ide o čerstvú zmenu.
Očistením exekútorského stavu od nepoctivých a neprofesionálnych členov by malo zvýšiť aj
zlepšenie pohľadu verejnosti na exekútorov a tým aj začať s exekútormi viac spolupracovať.
Ako efektívne sa v minulých rokoch ukázalo, zveriť ešte pred exekútorom svoju pohľadávku
na vymáhanie špecializovanej mandátnej spoločnosti, ktorá s dlžníkom dokáže lepšie
a efektívnejšie komunikovať.
Náprava tých práv, ktoré boli ohrozené a porušené pri vnútroštátnej aplikácii práva162
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Čoraz lepšia komunikácia s orgánmi Európskej únie, ako aj harmonizácia legislatívy
Slovenskej republiky s legislatívou EÚ pri náprave stavu, kde došlo k porušeniu vnútroštátnej
aplikácie práva prináša výsledky.
Rýchlosť súdneho konania je priorita v celej EÚ, preto je tento faktor nutné aj posudzovať
v rámci celej EÚ.
Medzi najnovšie opatrenia, ktoré sú prijímané na zlepšenie vymožiteľnosti práva
v posledných dvoch rokoch, resp. budú prijaté alebo sa prejavia v roku 2014, možno
zaradiť aj zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb, zverejňovanie
potrestaných firiem, či pokus o systémové zmeny vo verejnom obstarávaní.
Zavedenie trestnej zodpovednosti firiem a odhaľovanie nekalej činnosti vo firmách, či
v štátnej správe
O zavedení trestnej zodpovednosti právnických osôb na Slovensku sa uvažovalo už pri
rekodifikácii trestného práva v roku 2005. Ďalšie pokusy zaviesť samostatný zákon
upravujúci túto problematiku neprešli parlamentom v rokoch 2006 a 2007.
Najnovšie sa ho usiluje presadiť rezort spravodlivosti v týchto mesiacoch. Podnikateľské
asociácie jeho iniciatívu razantne odmietli. Najmä pre obavy zo zneužitia v konkurenčnom
boji, prípadne pre ďalšiu administratívnu záťaž.
Kritici pripravovanej legislatívy upozorňujú, že už dnes možno právnické osoby trestať.
Napriek tomu prax ukazuje, že súdna moc nevyužíva ani tých pár možností, ktoré jej dáva
súčasná úprava takzvanej nepravej trestnej zodpovednosti firiem.
Podľa Obchodného zákonníka (§ 68 ods. 6) môže súd firmu dokonca zrušiť, keď sa v
príslušnom kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie, dlhšie ako tri mesiace nie sú
ustanovené orgány, spoločnosť stratila oprávnenie na podnikanie, nedopĺňa rezervný fond
alebo ak neuloží v zbierke listín účtovnú závierku najmenej dve účtovné obdobia za sebou.
Súdy musia také firmy najprv vyzvať, aby odstránili dôvody, pre ktoré im hrozí zrušenie.
Niektoré napríklad zbierku vybavia tým, že v nej účtovné závierky uložia, ale bez strán, na
ktorých je výkaz ziskov a strát či poznámky, z ktorých by bolo možné vyčítať, s akým
hospodárskym výsledkom vlastne hospodárili.
V situácii, keď sú slovenské súdy zavalené oveľa náročnejšími spormi, sa preto nemožno
čudovať, že sa nezaoberajú preverovaním, ktoré zo stoviek tisíc právnických osôb neplnia
zákonné formality. Nezaoberajú sa tým ani príslušné ministerstvá či úrady. A kde niet
žalobcu, niet ani sudcu.
Podľa Trestného zákona (§ 83a, § 83b) môže súd právnickej osobe zhabať aj peňažnú sumu
do výšky 1,67 milióna eur, prípadne majetok nadobudnutý trestnou činnosťou, ak došlo
k spáchaniu trestného činu, aj keď len v štádiu pokusu, v súvislosti s výkonom riadiacej či
kontrolnej činnosti zodpovedných osôb. Trestná zodpovednosť firmy je však podmienená

trestnou zodpovednosťou konkrétnej fyzickej osoby, je vedľajším dôsledkom jej trestného
činu.
Je preto na mieste otázka, prečo pri takýchto chabých výsledkoch prijímať osobitný zákon s
oveľa širším vymedzením trestov a vplyvom na množstvo nadväzujúcich noriem.
Zákonodarca priznáva, že východiskom pri koncipovaní novej normy boli hlavne
medzinárodné záväzky SR. Ide o desiatky dohovorov, rozhodnutí či smerníc nadnárodných
inštitúcií, ktoré sa týkajú korupcie, prania špinavých peňazí, počítačovej kriminality,
terorizmu, obchodovania s ľuďmi, nadnárodného organizovaného zločinu, boja proti
podvodom a falšovaniu či proti rasizmu a xenofóbii. A ktoré sa Slovensko zaviazalo zaviesť
do svojho právneho poriadku.
OECD nám vyčíta, že súčasná úprava trestnej zodpovednosti firiem je neefektívna a
nezodpovedá jej požiadavkám. No nie je to len „objednávka“ zo zahraničia, prečo je rozumné
rozšíriť pôsobnosť trestného zákona aj na právnické osoby.
Pri mnohých trestných činoch, ktoré páchajú právnické osoby alebo sa páchajú ich
prostredníctvom či v ich prospech, nemožno zistiť zavinenie konkrétnej fyzickej osoby.
Podľa nového zákona sa tieto prípady dajú potrestať bez toho, aby sa vyvodila trestná
zodpovednosť voči konkrétnej fyzickej osobe, ba dokonca bez toho, aby sa taká osoba vôbec
identifikovala. Nezriedka je trestná činnosť výsledkom rozhodnutí kolektívnych orgánov, kde
ťažko dokazovať, ktorý člen a akou mierou k nej prispel.
Zákazom účasti vo verejných súťažiach alebo zákazom prijímať dotácie možno potrestať
napríklad firmu, kde sa nepodarilo dokázať, kto konkrétne podplácal úradníkov
zodpovedných za tender alebo schválenie subvencie. To by zástupy uchádzačov o verejné
súťaže pomohlo prečistiť účinnejšie ako neustále zmeny zákona o verejnom obstarávaní.
Slovensko je posledná krajina v EÚ, ktorá túto pravú zodpovednosť právnických osôb
neupravuje163. V Českej republike platí prakticky identický zákon už viac ako dva roky.
Pritom obavy podnikateľov, že sa zneužije na poškodzovanie konkurentov, sa zatiaľ
nenaplnili. Nenastala ani bezhlavá honba štátu na súkromný sektor. Veď súdy potrestali
dosiaľ iba štyri malé firmy, aj to len symbolickými peňažnými pokutami či povinnosťou
zverejniť odsudzujúci rozsudok.
V súčasnosti stíhajú súdy niekoľko desiatok ďalších firiem. Na veľkú rybu sa však čaká.
Prvou by mohla byť Česká pošta, ktorú vyšetrovatelia obvinili vo februári v súvislosti s
kauzou manipulácie jej bývalých zamestnancov so stavebnými zákazkami. V tomto prípade
však firme zrušenie nehrozí, keďže súdy musia prihliadať na to, že obvinená právnická osoba
vykonáva činnosť vo verejnom záujme. Skutočne významný posun môže znamenať
potrestanie spoločností, ktoré polícia vyšetruje v súvislosti so zneužívaním eurodotácií v
kauze bývalého stredočeského hajtmana Davida Ratha.
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Cieľom takejto úpravy je smerovať k zapájaniu osobnej zodpovednosti do vzťahov medzi právnickými
subjektmi. Je nemysliteľné, aby sa napríklad právnické osoby zapájali do nekalej, až kriminálnej činnosti ako
„zásterka“ pre fyzické osoby, ktoré plánujú takúto činnosť realizovať.

Hoci sa českí sudcovia v novom zákone stále učia chodiť, ukazuje sa, že postupujú obozretne.
Aj podľa slovenského návrhu zákona musia súdy prihliadať na to, či má stíhaná firma
strategický význam pre národné hospodárstvo (veľké energetické podniky) alebo pre
bezpečnosť. Musia ju postihovať tak, aby to malo čo najmenší vplyv na zamestnancov. Musia
pritom zohľadniť i chránené záujmy poškodených či veriteľov. Prípadne to, ako sa firma snaží
nahradiť spôsobenú škodu alebo dôsledky svojej trestnej činnosti.
Aby bolo možné stíhať právnickú osobu, musí trestnú činnosť v jej prospech alebo jej
prostredníctvom páchať štatutár, riadiaci pracovník či ten, kto v spoločnosti vykonáva
rozhodujúci vplyv na riadenie, alebo ten, kto v nej vykonáva kontrolnú činnosť. Ale tiež
zamestnanci, ak konali podľa pokynov orgánov právnickej osoby.
V prípade trestnej činnosti zamestnanca nebude trestne zodpovedný aj zamestnávateľ, ak
riadiaci pracovníci nezanedbali dohľad a kontrolu, neprehliadli informácie, že hrozí spáchanie
trestného činu, a uskutočnili „potrebné a primerané opatrenia na zabránenie alebo potlačenie
spáchania trestného činu, ktoré od právnickej osoby možno spravodlivo požadovať“.
Ako majú také opatrenia vyzerať, legislatíva na Slovensku neupravuje. Z našich skúseností
však možno uviesť zopár postupov, na ktorých stojí systém účinnej prevencie.
Firma by mala v prvom rade vyhodnotiť riziko, pravdepodobnosť a dosahy výskytu
jednotlivých podvodných schém, odhaliť slabé miesta kontrolného systému a zaviesť
chýbajúce kontroly a opatrenia. Mala by si zároveň preverovať dôveryhodnosť obchodných
partnerov a skryté väzby medzi zamestnancami a tretími stranami. A tiež overovať
informácie, ktoré uvádzajú záujemcovia o zamestnanie.
K najefektívnejším nástrojom na odhaľovanie podvodov či konfliktu záujmov patrí bezpečný
systém ich anonymného nahlasovania. Takzvaný whistle-blowing má v prípade veľkých
zamestnávateľov upravovať norma, ktorej návrh už leží na stole slovenského ministra vnútra.
Kľúčový v prevencii je však postoj vedenia. Aj pri nedokonalej kontrole bude firma šíriaca
etickú kultúru s nulovou toleranciou k podvodom, propagujúca ich odhaľovanie, investujúca
do riadenia rizík a vzdelávajúca zamestnancov oveľa úspešnejšia ako spoločnosť s moderným
preventívnym systémom bez záujmu vedenia o jeho výsledky.
Úprava legislatívy, ktorá by upravovala nahlasovanie nekalej činnosti v štátnej správe, ale aj
ochranu nahlasovateľom, je skôr marketingovým ťahom politických strán.
Zverejňovanie potrestaných firiem
Keď ide firma rozbehnúť nový biznis, potrebuje často aj nových dodávateľov. Kým doteraz sa
pri zisťovaní ich serióznosti musela spoliehať len na verejné referencie, po novom si ich bude
môcť riadne preveriť. A to rovno v registri trestov. Takúto novinku chce spustiť ministerstvo
spravodlivosti už od budúceho roka. V zozname tak budú informácie napríklad o tom, ktorí
podnikatelia boli odsúdení za krádež či úverový podvod. V konečnom dôsledku tak môžu mať
podnikatelia na zozname problém nájsť si obchodných partnerov.

Register má byť výsledkom novej trestnej zodpovednosti firiem. V preklade – súdy ich budú
môcť posudzovať rovnako ako ľudí.
Podobný zoznam odsúdených firiem už existuje v susednom Česku. Na ňom sa do dnešného
dňa zatiaľ ocitli tri firmy164. Evidencia odsúdených právnických osôb fakticky vznikla v júni
2013. Stalo sa tak zaevidovaním prvého trestného rozsudku, ktorým súd registru trestov
oznámil právoplatné odsúdenie právnickej osoby.
V Českej republike prípade majú firmy aj ľudia prístup do zozname absolútne verejný. Na
Slovensku bude o výpis potrebné požiadať. Generálna prokuratúra preto bude musieť robiť aj
zmeny v informačnom systéme. A to dokonca vytvoriť úplne nový portál, kde sa trestané
právnické osoby budú zverejňovať.
Fakt, že zoznam podnikateľom pomôže a určite ho budú sledovať, potvrdzujú aj odborníci. V
prípade, ak budú zverejnené informácie dostatočné, tak budú firmy určite zoznam sledovať a
zvažovať, či s odsúdenou firmou budú spolupracovať.
V konečnom dôsledku tak zverejnenie firmy môže viesť k jej koncu. Pokiaľ nepôjde o nejakú
veľkú firmu, tak vo väčšine prípadov môže vynesenie rozsudku skôr viesť k ukončeniu
činnosti firmy.
Ak zákon prejde, tak firmy budú súdené za viaceré trestné činy. Medzi nimi je napríklad
krádež, nezaplatenie mzdy či odstupného alebo obchodovanie s ľuďmi. Za to im môžu hroziť
viaceré tresty – napríklad až zrušenie firmy.

Novelizácia Zákona o verejnom obstarávaní za účelom zrýchlenia a zefektívnenia
hospodárskej súťaže, ako aj zrýchlenia čerpania eurofondov
18. Februára 2013 a 1. Júla 2013 vstúpili do účinnosti dve novely zákona o verejnom
obstarávaní. Niektoré zmeny sa uvedú do praxe až počas roka 2014. Keďže skoro každému
zmluvnému vzťahu medzi štátom a jeho dodávateľom predchádza tzv. verejná súťaž, poďme
sa najprv pozrieť na zákonnú úpravu takejto súťaže – Zákon o verejnom obstarávaní. Právnici
vyčítajú Úradu pre verejné obstarávanie schizofréniu. Verejné súťaže trvajú dlho a námietok
je stále veľa. Paradoxne, práve verejnou súťažou, ktorej priebeh aj zákonnú úpravu koordinuje
štát, často dochádza k rôznym porušeniam práv účastníkov tejto súťaže.
Za účelom odstrániť, alebo priebežne odstraňovať prekážky, ktoré by zabraňovali rýchlemu
obstaraniu dodávateľov pre štátne zákazky sa snaží štát zjednodušovať priebeh tendrov. Obe
spomínané novely zaviedli nástroje, ktoré majú odradiť firmy od podávania námietok165
a skrátiť ich vybavovanie. Odvolacie konania často brzdia alebo dokonca znemožňujú
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Napríklad spoločnosť Sossenior odsúdil pražský mestský súd vlani v apríli. Za svojich zamestnancov totiž
neplatila zdravotné odvody, hoci im ich sťahovala z výplaty. http://www.scribd.com/doc/175927464/RozsudekSossenior
165
Skomplikovalo sa podávanie námietok, ktoré podávajú nespokojní záujemcovia o získanie zákazky

prideľovanie zákaziek. Keďže sa blíži koniec európskeho programovacieho obdobia, hrozí
prepadnutie časti eurofondov.
Signálom, že niektorý uchádzač cíti , že v rámci priebehu verejnej súťaže, alebo po jej
vyhodnotení bolo ohrozené jeho právo, participovať na štátnej zákazke, je námietka.
Námietok v roku 2013 predsa len trochu ubudlo, ale stalo sa to najmä v prvých troch
mesiacoch. Väčšina tohto obdobia sa ešte riadila starými pravidlami. Pre zvyšok roka bolo
námietok porovnateľne veľa ako v roku 2012. Ani trvanie verejných súťaží sa nevyvíjalo
dobre. Podľa Transparency International Slovensko priemerná dĺžka tendrov stúpla vlani
o deväť dní na 145 dní.
Naša právna tradícia má sklony k byrokracii, ktoré ešte viac posilňujú požiadavky
Európskej únie. Navyše novely priniesli pomerne zásadné zmeny zákona, čo sa odrazilo
v potrebe nanovo vystaviť aplikačnú prax zo strany verejných obstarávateľov, ako aj Úradu
pre verejné obstarávanie. Ministerstvo vnútra SR, ktoré obe novely pripravilo tvrdí, že na ich
hodnotenie je potrebné minimálne rok počkať. Stále totiž prebiehajú súťaže, ktoré boli
vyhlásené v čase platnosti starých pravidiel. Rezort vnútra tvrdí, že v jeho súťažiach sa už
novela prejavila. Námietok v pomere k počtu tendrov rapídne ubudlo a okrem legislatívy
k tomu prispelo zvýšenie kvality súťažných podkladov. Podľa podnikateľov a ich právnych
zástupcov však v krátkodobom horizonte nedôjde k výrazne pozitívnym zmenám. Na vine je
podľa nich nestabilné právne prostredie, byrokratické myslenie a zlá ekonomická situácia,
ktorá podnecuje extrémnu súťaž, pričom všetko toto predžuje a komplikuje tendre. I keď
novela priniesla niektoré zmeny, ktoré majú proces urýchliť, firmy z praxe nehlásia
skúsenosti, že by sa trvanie tendrov vďaka novej právnej úprave výrazne skrátilo.
Námietkových konaní vzhľadom na zákonné zmeny však postupne môže ubúdať166.
Námietok by bolo výrazne menej, keby zákony lepšie fungovali v praxi. Problém je, že
obstarávatelia si ich často zle vykladajú. Úrad pre verejné obstarávanie preto na svojej
stránke začal vydávať takzvané metodické usmernenia. Tie by mali poslúžiť ako príklad
dobrej praxe ministerstvám a obciam, ktoré obstarávajú. Podľa právnikov sú však rady
ÚVO príliš všeobecné a obstarávatelia sa z nich veľa nedozvedia. Ak by bol však ÚVO pri
vydávaní metodických usmernení čo najviac konkrétny, odporúčaný postup by zase nemusel
sedieť na každú situáciu. Jedným z riešení by mohlo byť prijatie všeobecne akceptovaných
usmernení, ktoré by riešili opakujúce sa problémy pri verejnom obstarávaní.
Horšie je, že podstata zákonov často nie je zrejmá ani Úradu pre verejné obstarávanie.
Podobne, ako na slovenských súdoch chýba právna istota. ÚVO rozhoduje obdobné prípady
odlišne, čo neprispieva k presvedčivosti jeho rozhodnutí a ani k právnej istote účastníkov
konania o námietkach. Zainteresovaní tvrdia, že úrad by mal viac komunikovať, čo považujú
za najlepšiu prax. ÚVO často reaguje, že každý prípad je veľmi komplexný a jemu chýba
dokumentácia ku konkrétnym súťažiam. Je preto občas náročné poskytnúť žiadateľovi
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Bolo by však nekorektné, ak by sme kvalitu tendrov hodnotili len podľa toho, či niektorý uchádzačov podal
námietku na Úrad pre verejné obstarávanie. V prípade tendrov na tovary a služby, na ktorých financovaní sa
okrem Slovenskej republiky podieľajú aj zdroje Európskej únie, dochádza ku kontrole týchto tendrov aj často po
ukončení dodávateľských prác, kôli ktorým boli vlastne realizované. Dobre zrealizovaný tender musí byť
kedykoľvek obhájiteľný aj pred externými kontrolnými orgánmi.

komplexnú odpoveď. Najmä v situáciách, keď sa otázka kladie subjektívne, zavádzajúco, či
nezrozumiteľne.
Ak by bol výklad zákona jednoznačnejším, neúspešným uchádzačom by bolo ešte pred
podaním námietky jasnejšie, kedy môžu a kedy nemôžu uspieť167. Tým, že je konanie úradu
ťažko predvídateľné, povedia si, že sa im to oplatí aspoň vyskúšať168. Zvyšovanie
profesionality ÚVO, ako aj jeho dôraz na objektívnu a transparentnú rozhodovaciu činnosť by
výrazne prispeli k zvýšeniu jeho autority medzi obstarávateľmi a uchádzačmi. A vyššia
dôvera by viedla k poklesu námietok, pretože jasná a konzistentná prax ÚVO v súlade so
základnými princípmi verejného obstarávania môže znížiť počet námietok a zväčšiť právnu
istotu uchádzačov.
S vysokým počtom námietok súvisí aj názor firiem, že súťaže neprebiehajú férovo. Objavujú
sa aj názory, že vlaňajšie novely v tomto smere ešte viac uškodili, nakoľko zvýšenie
transparentnosti sa nedá dosiahnuť tak, že sa uchádzačom skomplikuje podávanie námietok.
Je preto potrebný hlavne efektívny a objektívny dohľad nad verejným obstarávaním zo strany
ÚVO, ktorý by mal byť nezávislý, so silným legislatívnym i personálnym postavením.
Navyše, aj keď počet námietok klesne, ešte to neznamená, že je všetko v poriadku. Za
dôležitejší faktor korektnej súťaže je možné považovať priemerný počet ponúk v tendroch.
Pokiaľ v priemere vychádza len jedna ponuka na tender, nie sú samozrejme ani námietky
ďalších uchádzačov a vtedy môže pokles počtu námietok súvisieť aj s nedostatkami
v celkovej súťaži, pretože indikátorom férovej hospodárskej súťaže pri obchodovaní so štátom
je to, či dodávateľ tovarov a služieb je naozaj ten najkvalitnejší a najlacnejší169. Len vtedy
verejné súťaže plnia svoj primárny účel.
Hoci novely boli zamerané na skrátenie tendrov, jeden bod môže vyvolať opačný efekt.
Vznikol nový odvolací orgán – Rada ÚVO, ktorú vymenúva vláda. Uchádzači, ktorí so
svojimi námietkami neuspeli na ÚVO, mohli podľa starých pravidiel žalovať tento úrad na
súde. Po novom sa môžu odvolať na Radu ÚVO170. Výhodou nového postupu je rýchlosť –
rada rozhoduje do 45 dní. Nevýhodou je, že protestujúci musí pri podaní námietky zaplatiť
kauciu. Tá je dvojnásobná oproti poplatku, ktorý uchádzač platí v štandardnom námietkovom
konaní na ÚVO. Pre trvanie tendrov je však starý systém, pri ktorom nespokojný kandidát
žaloval ÚVO na súde, priaznivejší. V takomto prípade totiž obstarávateľ nemusel čakať na
výsledok. Na rozhodnutie Rady ÚVO čakať musí.
Rada ÚVO bude okrem odvolaní posudzovať zmluvné dodatky a zapojí sa aj do nového
systému vydávania referencií. ÚVO spúšťa novú evidenciu referencií – hodnotení, ktoré majú
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Analógia ako pri podaniach na súd. Na základe verejne dostupných údajov musia byť potenciálnemu
účastníkovi akéhokoľvek sporu známe minimálne tie extrémne prípady, kedy bolo takmer z určitosťou možné, či
nemožné uspieť v spore.
168
Po novom platí, že keď uchádzač podá námietku a neskôr ju stiahne, stojí ho to peniaze. Už predtým
protestujúci museli pri podaní námietky zložiť kauciu. Tá sa im však vrátila, ak boli úspešní alebo ak námietku
stiahli. Teraz, keď ju stiahnu, prídu o 35 percent kaucie.
169
Pozor, nezamieňať s kritériom najnižšej ceny, myslíme skôr najlepší pomer medzi kvalitou a cenou.
170
Z našej perspektívy vidíme toto opatrenie pozitívne, keďže na niekoľkých miestach tohto dokumentu
konštatujeme, že východisko vidíme v postupnom odbremeňovaní štátnych súdov od určitých špecifických, či
opakujúcich sa prípadov.

vydávať obstarávatelia svojim dodávateľom. Ak dodávateľ nedostane referenciu, môže si
sťažovať na rade. Od reálneho vzniku Rady je badať stúpajúcu tendenciu jej vyťaženia vo
vzťahu k odvolaniam, ako aj k dodatkom. Onedlho pribudne aj riešenie referencií. Na základe
zlých hodnotení, môžu nespoľahliví dodávatelia dostať aj zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní.
Záver kapitoly:
V posledných dvoch dekádach možno na Slovensku vidieť postupné zvyšovanie kvality
opatrení, ktoré by mohli objektívne aj subjektívne vplývať na zlepšenie vymožiteľnosti práva
v obchodných vzťahoch. Avšak tieto zmeny sú často naozaj len kozmetické, bez vážnejšieho
systémového dopadu. Navyše, čo sa týka prieskumu v spoločnosti, aj keď podnikatelia
označia podnikateľské prostredie za zlepšujúce sa, druhým dychom dodávajú, že pokiaľ by
reálna miera vymožiteľnosti práva v obchodných vzťahoch bola vyššia, podnikalo by sa im
ešte lepšie a bez väčších rizík, ktoré hrozia z externého prostredia. Preto navrhujeme viaceré
zmeny – viď. nasledujúca kapitola.
Objavujú sa aj názory, že zlepšiť vymožiteľnosť práva na Slovensku nepôjde bez širších
spoločenských zmien. Nomináciou Tomáša Boreca na post ministra spravodlivosti sa
upokojili vody v justícii, následne sa začala hľadať politická podpora pre väčšie reformy,
nakoľko nemá zmysel niečo rozbiehať ak absentuje podpora širšieho politického spektra.

Časť VII: Analýza a kvantifikácia faktorov ovplyvňujúcich súčasnú mieru
vymožiteľnosti práva v SR a ich komparácia s krajinami s najvyššou mierou
vymožiteľnosti práva v rámci EÚ
Nedostatočná vymožiteľnosť práva tvorí jednu z najväčších prekážok rozvoja ekonomiky na
Slovensku. Podnikatelia sa veľmi dobre rozhodnú, či budú investovať v krajine, ktorá im
nedokáže zabezpečiť ani ochranu ich vlastného majetku. To, že nedostatočná vymožiteľnosť
práva je veľkou brzdou ekonomiky, je možné vidieť napríklad na rebríčku ekonomickej
slobody, ktorý pravidelne vydáva Heritage Foundation171.

Ako vidieť, v takmer každej jednej oblasti ekonomickej slobody je na tom Slovensko
v porovnaní so zvyškom Európskej únie buď lepšie, alebo je na približne rovnakej úrovni.
Výnimku tvorí len oblasť „Podnikateľská sloboda“ a „Vláda zákona“ (vymožiteľnosť práva),
ktorej súčasťou je ochrana vlastníckych práv a boj proti korupcii. Súčet bodov v časti „Vláda
zákona“ je až o polovicu nižší ako priemerne zaznamenávame v ostatných krajinách EÚ.
Zatiaľ čo v ostatných oblastiach Slovensko vykonalo úspešné reformy a so zvyškom EÚ drží
krok, práve vymožiteľnosť práva v súčasnosti vyžaduje najväčšiu zmenu. Ak by sa
Slovensko v tejto oblasti dostalo len na priemernú úroveň ostatných krajín EÚ, v rebríčku
ekonomickej slobody by vystúpilo zo 42. najslobodnejšej krajiny na svete na 18. miesto.
V rámci EÚ by sa Slovensko posunulo z 15. miesta na miesto 8. Ak by sa navyše zbavilo
množstva byrokratických nezmyslov a na úroveň zvyšku EÚ by sa dostalo aj v oblasti
podnikateľskej slobody, v svetovom rebríčku by sa Slovensko posunulo na 16. miesto a v EÚ
na 6. Predbehlo by tak aj krajiny ako napríklad Fínsko, Holandsko, Nemecko a Rakúsko172.
Medzi faktory ovplyvňujúce súčasnú mieru vymožiteľnosti práva môžeme v zmysle
porovnávacieho prehľadu Európskej únie v oblasti justície zaradiť tieto:
 Trvanie súdnych konaní a miera vyriešenia prípadov
 Schopnosť členského štátu EÚ monitorovania a hodnotenia (vrátane
sebahodnotenia)
 Schopnosť využívania informačných a komunikačných technológií
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http://www.heritage.org/index/country/slovakia
http://slovenskapolitika.sulik.sk/vymozitelnost-prava-slovensko/

 Možnosti alternatívneho riešenia sporov a ich stupeň vývoja
 Kvalita sudcov a justičného personálu
 Dostupné zdroje v súdnictve (finančné aj ľudské zdroje)
 Vnímanie nezávislosti justície ako činiteľa ktorý podporuje rast

S ohľadom na vyššie uvedené faktory uvádzame tieto kľúčové zistenia porovnávacieho
prehľadu Európskej komisie z roku 2014:
- Niektoré členské štáty naďalej čelia osobitným problémom pokiaľ ide o efektívnosť ich
justičných systémov. Zdĺhavé konania na prvom stupni spolu s nízkou mierou vyriešenia
prípadov alebo veľkým množstvom prebiehajúcich prípadov si takisto vyžadujú ďalšie
zlepšenia. Hoci boli v niektorých členských štátoch nedávno prijaté ambiciózne reformy
(napr. v Portugalsku), ich účinky sa ešte nemôžu premietnuť do porovnávacieho prehľadu,
ktorý zväčša obsahuje údaje z rokov 2010 - 2012.
- Dostupnosť nástrojov informačných a komunikačných technológií (IKT) na súdoch sa
zvýšila, ale existuje priestor na ďalší pokrok najmä pri uľahčovaní kontaktu medzi súdmi a
občanmi. Mechanizmy alternatívneho riešenia sporov dnes existujú takmer vo všetkých
členských štátoch a väčšina členských štátov monitoruje a hodnotí činnosť súdov.
- Takmer v tretine členských štátov je miera účasti sudcov na kontinuálnej odbornej príprave
v oblasti práva EÚ vyššia ako 50%. Odborná príprava sudcov a odborníkov z právnej praxe a
nástroje IKT sú rozhodujúce pre účinné fungovanie európskeho priestoru spravodlivosti
založeného na vzájomnej dôvere.
- V niekoľkých členských štátoch sa vnímanie nezávislosti zlepšilo, naopak v niektorých sa
tento ukazovateľ zhoršil.
V roku 2013 bolo zo strany Európskej komisie identifikovaných dvanásť krajín173, vrátane
Slovenskej republiky ktorým boli adresované špecifické odporúčania v oblasti
súdnictva. Porovnávací prehľad si všíma, že SR patrí medzi krajiny, ktoré majú k dispozícii
širokú škálu hodnotiacich mechanizmov. SR aj naďalej zaostáva v oblasti dĺžky trvania
súdnych konaní. Čas potrebný na vydanie rozhodnutia na prvom stupni sa
predĺžil. Občianske a obchodné spory na prvom stupni trvajú vyše 400 dní. V rokoch 20102012 klesol počet vyriešených sporov o 17%. Narástol počet prebiehajúcich sporov. SR má
tiež najdlhšie konkurzné konanie spomedzi všetkých krajín EÚ (4 roky). Rezervy sú v
oblasti vzdelávania sudcov v oblasti práva EÚ. V tejto oblasti sa v SR kontinuálne vzdeláva
cez 20% sudcov, kým v takmer tretine štátov je to viac než 50% sudcov. Vnímanie
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V dvanástich členských štátoch Komisia určila justíciu za prioritnú oblasť, ktorá sa má financovať v súvislosti
s viacročným finančným rámcom 2014 – 2020. Členské štáty stanovujú svoju stratégiu využívania finančných
prostriedkov EÚ na podporu stratégie Európa 2020 v tzv. „dohodách o partnerstve“. Tieto dohody sú
príležitosťou na zabezpečenie primeraného prideľovania prostriedkov tak, aby plne odrážalo význam účinnejších
justičných systémov.

nezávislosti súdnictva je na Slovensku najhoršie spomedzi všetkých 28 členských krajín, v
porovnaní s predchádzajúcim obdobím (2010-2012) došlo k zhoršeniu. Pri hodnotení týchto
ukazovateľov je potrebné vziať do úvahy, že správa je založená na dátach za rok 2012.
Vo vzťahu k SR Komisia identifikovala súdnictvo ako prioritnú oblasť pre podporu zo
štrukturálnych fondov v programovacom období 2014-2020. Prostriedky zo zdrojov EÚ
môžu byť efektívne využité napríklad v oblasti vzdelávania sudcov, zlepšenia technického
vybavenia súdov, či posilnenia elektronizácie súdnictva.
Kvalita práva ako všeobecný faktor ovplyvňujúci jeho vymožiteľnosť. Kvalita práva,
dotváranie práva a zabezpečovanie stability práva.
Dôležitá otázka je, či vymožiteľnosť práva je možné zlepšiť pri existujúcej štruktúre
prameňov práva. Je zrejmé, že právny systém nie je dostatočne pružný (svedčí o tom častá
novelizácia zákonov). Samotné zákonné právo založené na striktnej dikcii právnych noriem
a rigidných zákonoch je hlavnou prekážkou zvýšenia vymožiteľnosti práva. Vzniká potreba
hľadania doplnkových zdrojov práva, ktoré by odstránili nepružnosť zákonov pri zachovaní
základných princípov právnej regulácie a účelu sledovaného zákonnou úpravou.
Komparácia prameňov práva v krajinách s najvyššou mierou vymožiteľnosti práva
v EÚ.
Vymáhateľnosť práva musíme posudzovať v širšom rozmere, nemožno opomenúť súvislosti
právneho priestoru medzinárodného spoločenstva a predovšetkým EÚ. Subjekty práva
vstupujúce do právnych vzťahov prekračujúcich národné (štátne hranice) pociťujú
vymáhateľnosť subjektívnych práv neraz ako vážny problém. Ak chceme byť zaujímavou
podnikateľskou destináciou pre vyspelé štáty, je potrebné zosúladiť kvalitu vymožiteľnosť
práva s týmito krajinami, pričom vo viacerých prípadoch budú vzorom pre naše právo.

Porovnanie stupňa hospodárskeho rozvoja a faktorov ovplyvňujúcich vymožiteľnosť
práva na Slovensku a v Rakúsku174
Rakúsko sme si vybrali pre porovnanie175 so Slovenskom z nasledovného dôvodu:
S investičným objemom v celkovej výške 6 miliárd eur je Rakúsko druhým najväčším
zahraničným investorom na Slovensku. Aj obchodné vzťahy sú z roka na rok dynamickejšie.
Bilaterálny objem obchodu obsahuje 5,5 miliárd eur a od vzniku Slovenskej republiky sa
zdesaťnásobil. Navyše vstupom do Európskej únie, eurozóny a vstupom Schengenského
priestoru Slovensko prakticky zmazalo geografické176 a finančné hranice s Rakúskom. Jediné
čo ešte potrebujeme na Slovensku zmeniť, aby sme mohli vytvoriť s týmto susedom
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Pričom použijeme odkazy aj na iné štáty tam, kde sa to v kontexte porovnávania hodí
Zdroj: www.etrend.sk, napr. www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2014/cislo-11/stabilne-jadro-europy.html
176
O tejto skutočnosti svedčí aj fakt, že mnoho slovenských občanov si našlo bývanie práve v Rakúsku. Ak sa
Slovákov opýtame, čo sa im na Rakúsku najviac páči, odpoveďou bude zrejme: „životné prostredie
a dodržiavanie zákonov“.
175

homogénnejší celok je zmena ekonomického, pracovného a procesného myslenia, ale chceme
sa mu priblížiť aj v oblastiach ovplyvňujúcich vymožiteľnosť práva.
Celkovú inovatívnosť v zmýšľaní Rakúska badať najmä vo využívaní obnoviteľných
zdrojov177, pričom tzv. „zelené energie“ prinášajú aj na Slovensko. V posledných dvoch
dekádach vzniklo cca. 2.500 firiem s rakúskou kapitálovou účasťou, ktoré zamestnávajú viac
než 40.000 zamestnancov. Tieto rakúske „pobočky“ na Slovensku sú zväčša v rukách
rakúskych malých a stredných podnikov178, čo vytvára symbolický protiklad k miliardovým
investíciám zo strany niekoľkých nadnárodných koncernov, ktoré na Slovensko presunuli časť
svojej výroby. Rakúske podniky tak sprostredkovane formujú179 slovenské podnikateľské
prostredie v mnohých sektoroch hospodárstva. Rakúsko-slovenské hospodárske vzťahy sú
dnes na takej úrovni, že podniky sa stretávajú ako rovnocenní partneri a Slovensko je zo
strany Rakúska brané čoraz menej už len ako „rozšírený pracovný stôl“, naopak, radí sa
k partnerom, s ktorým možno dosahovať globálne úspechy v rámci svetovej ekonomiky180.
Významnou úlohou, ktorá pri ťažení z pozitívnych faktorov globalizácie ekonomiky je
zastúpenie členov Slovensko-rakúskej obchodnej komory vo vzťahu k slovenským vládnym
inštitúciám a štátnej správe v dôležitých právnych, daňových a hospodársko-politických
otázkach. Tieto aktivity sú spravidla realizované spoločne181 s inými bilaterálnymi komorami
s cieľom zefektívnenia a zlepšenia podmienok na podnikanie a investície, ako aj odbremeniť
podnikateľov od obmedzujúcich a nad zdravú mieru presahujúcich byrokratických opatrení182.
Za úspechom rakúskej ekonomiky stojí okrem histórie aj kultúra, spoločenský kapitál
a kvalitné podnikateľské prostredie. Najväčší rozdiel badať v indexe konkurencieschopnosti
Svetového ekonomického fóra, ktoré radí Rakúsko na 14. Priečku, pričom Slovensku patrí 78.
miesto. Rakúsko ťaží aj z jazykovej blízkosti s Nemeckom a Švajčiarskom, čo rozširuje jeho
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Spomeňme si napríklad na „kauzy“ týkajúce sa atómových elektrární medzi Rakúskom, Českom a
Slovenskom
178
Rakúske malé a stredné podniky tvoria dve tretiny pracovných miest v rakúskej ekonomike, pričom rozsah
ich činnosti je veľmi široký – okrem služieb je to napríklad stavebníctvom ale aj vedecké činnosti a vývoj
inovatívnych technológií.
179
Vyspelosť Rakúska treba hľadať v histórii. Kapitalizmus a priemyselná revolúcia sa v Európe od konca
osemnásteho storočia šírila postupne z Veľkej Británie na východ, cez krajiny Beneluxu a Nemecko do strednej
Európy. Rakúsko sa tak začalo industrializovať skôr ako Uhorsko. V devätnástom storočí sa vo Viedni
sústreďovalo rozhodovanie, veda i vyššie vzdelávanie (nepochybne každému čitateľovi tohto dokumentu sa
v pamäti vynorí nejaký rakúsky psychológ, lekár, či ekonóm – napr. z tzv. „Rakúskej ekonomickej školy“). Po
druhej svetovej vojne bolo možné pozorovať tzv. Nemecko-rakúsky hospodársky zázrak.
180
Z ekonomického hľadiska je teda pre Slovensko „požehnaním“, že má takého silného suseda. Rakúsko patrí
medzi najbohatšie krajiny na svete s vysokou životnou úrovňou, ktorú pociťujú nielen domáci obyvatelia ale aj
zahraniční turisti. Rakúska ekonomika je veľmi produktívna. Slovensko teda susedí so skutočnou hospodárskou
elitou a tento fakt si treba pripomínať hlavne vtedy, ak sa chceme so svojim západným susedom porovnávať.
181
Takéto aktivity si všímajú aj ekonomické médiá, ako napríklad TREND, Hospodárske noviny a podobne, čo
je mimoriadne dôležité vzhľadom na potrebu informovania o pozitívnych záležitostiach
182
Možno povedať, že Slovensko aj Rakúsko (platí to aj napríklad pre Maďarsko – asi pozostatok z RakúskoUhorska, kde štátna správa zohrávala veľmi významnú úlohu), majú pomerne vysokú byrokratickú záťaž
vnímanú podnikateľmi a v rámci Európskej únie nedosahujú, čo sa liberálnosti a zároveň podnikateľskej slobody
týka napríklad Dánsko, Estónsko, či Holandsko.

pomerne malý domáci trh. Rakúsko má mimoriadne vyspelý priemysel, ale hlavne služby183,
ktoré sú ale veľmi drahé, nakoľko do nich vstupuje veľa ľudskej pracovnej sily.
Musíme zdôrazniť, že to bolo práve Rakúsko, ktoré nám prinieslo funkčné finančníctvo184
a s tým spojenú kultúru podnikateľského prostredia, minimálne v tomto segmente185.
Blízkosť Bratislavy a Viedne okrem toho ponúkla rakúskym centrálam možnosť preniesť
niektoré centralizované funkcie na slovenský trh, ako napríklad „sklad dát“ a koordinovanie
investícií na okolitých trhoch186.
Čo sa týka fenoménu slovenského automobilového priemyslu187, za posledné roky sa na
Slovensku udomácnili aj mnohé automotive firmy z Rakúska a to nielen ako články
v dodávateľskej sieti automobiliek, ale zakotvili aj v rámci špecializovaných klastrov.
O Slovensko majú eminentný záujem aj rakúske firmy podnikajúce v logistike a to pre jeho
blízkosť (k Rakúsku) a strategickú polohu (v rámci ostatných štátov). Rakúske firmy kúpili na
Slovensku aj stavebné188 kapacity (výstavba ciest), výrobne materiálov i ťažobné práva.
Firma BAUHOLDING STRABAG SE - Societas Europaea patrí medzi prvé podniky
v Európe, ktoré sa nechali zaregistrovať ako Societas Europaea, t.j. spoločnosť podľa
európskeho práva. Takáto právna forma by mala uľahčiť obstarávanie kapitálu pre
cezhraničné projekty a zároveň uľahčiť cezhraničné fúzovanie. Súčasne by postupné hlásenie
sa iných firiem k takejto právnej forme malo podčiarknuť vytvorenie európskej identity
a premenu podniku s koreňmi v národnom štáte na európsky koncern. V súčasnosti sú na
Slovensku vypísané tendre na viaceré veľké diaľničné projekty a úseky rýchlostných ciest,
pričom forma STRABAG sa aj u nás uchádza o súkromné zákazky v pozemnom staviteľstve.
Je nesporné, že práve Rakúsko do Slovenskej reality prináša štandardy189 západnej Európy. Aj
rakúski podnikatelia, resp. potenciálni investori z Rakúska však konštatujú, že napriek
strategicky výhodnej polohe190 (prepojenie východu so západom191) a lacnej ale
kvalifikovanej pracovnej sile, zaostáva aj v porovnaní s Rakúskom v oblasti stability
legislatívy192, vymožiteľnosti práva, či prehľadnosti daňových zákonov. Musíme si uvedomiť,
že okrem Slovenska majú podniky zo západnej Európy na výber z relatívne podobných
podmienok na svoje investície - ostatné krajiny V4193.

183

Socializmom neprerušená tradícia služieb a turizmu (v porovnaní s Českom).
Rakúske finančné domy majú najvýznamnejší trhový podiel v slovenskom bankovníctve a poisťovníctve.
185
Ak by sme sa chceli podobne inšpirovať aj v súdnictve či iných službách štátu občanom a podnikateľom,
potom by sme potrebovali podobný transport procesného riadenia z Rakúska aj v tejto oblasti.
186
Je to aj opačne – napríklad ruská Sberbank, ovláda slovenské pobočky prostredníctvom rakúskej centrály.
187
Nemecko-francúzsko-juhokórejské trio finalizačných fabrík a hustá medzinárodná sieť ich dodávateľov
188
Je však pravdou, že kríza v stavebníctve neobišla ani rakúske firmy.
189
Napríklad vzdelanie, zodpovednosť a inovatívny prístup k riešeniam problémov.
190
Platí to hlavne pre Bratislavu. Je logické, že veľké podniky uprednostňujú blízkosť k hlavnému mestu
(Bratislava, Viedeň, Budapešť), pretože ho vnímajú ako „centrum rozhodovania“.
191
O tento „primát“ musíme samozrejme „bojovať“ s ostatnými krajinami V4
192
Rakúsko si veľmi pozorne všíma, že motivácia na zmenu zákonov na Slovensku je často viac motivovaná,
najmä zo strany populisticky založených politikov a často u nás aj v oblasti práva absentuje odbornosť a širší
pohľad na súvislosti.
193
Ku ktorým sa v najbližšom období môže atraktivitou priblížiť aj Ukrajina.
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Ako vyplýva z porovnávacieho prehľadu justície členských štátov EÚ, takmer vo všetkých
ukazovateľoch je na tom Rakúsko lepšie ako Slovensko. Aj s ohľadom na vymenované
skutočnosti v tomto dokumente, by sme sa Rakúsku mali postupne približovať až vyrovnávať
najmä v rýchlosti riešenia sporov, alebo v elektronizácii, resp. informatizácii194 súdnictva.
Ďalším štátom, ktorý je členom Európskej únie aj OECD, ale na rozdiel od Rakúska
zároveň patrí aj pod zoskupenie regionálne spolupráce krajín V4 a na ktorý sa
v kontexte kvality podnikateľského a právneho prostredia bližšie pozrieme, je
Maďarsko.
V záujme Slovenska aj Maďarska, je budovať veľké spoločné projekty195, najmä v oblasti
infraštruktúry (mosty, cesty, železnice) a to hlavne na slovensko-maďarskom pomedzí196. Na
to môžu využiť eurofondy. Navyše, takéto projekty sa na oboch stranách dokážu dobre
„predať“ z marketingovo-politického hľadiska.
Z porovnávacieho prehľadu krajín Európskej únie v oblasti justície vyplýva pre porovnanie
Slovenska s Maďarskom nasledovné:









194

V čase riešenia prípadov a platobnej neschopnosti dosahuje Maďarsko lepšie skóre
ako Slovensko. V miere vyriešenia prípadov je stav približne rovnaký. Počet konaní
v Maďarsku je menší ako na Slovensku.
Čas potrebný na vyriešenie prípadov súdneho preskúmania rozhodnutí vnútroštátnych
orgánov pre hospodársku súťaž je v Maďarsku na prvom stupni podstatne vyšší, ako
na Slovensku.
V oblasti súdov chýba Maďarsku na rozdiel od Slovenska špecializovaný súdny
personál poverený politikou kvality a/alebo systémami kvality.
V IKT komunikácii medzi súdmi a účastníkmi, či využívania systémov IKT na
evidenciu a správu prípadov sme na tom približne rovnako, t.j. nie veľmi dobre
(napríklad nedosahujeme českú úroveň). Podľa hodnotenia Svetového ekonomického
fóra, ktoré vydalo správu o globálnych informačných technológiách a rebríček štátov
podľa pripravenosti na súčasné informačné technológie, je na tom Slovensko dokonca
najhoršie z krajín V4. Podľa tohto hodnotenia nedokáže Slovensko plne využiť
potenciál internetu a technológií, pretože zaostáva najmä v právnom a regulačnom
prostredí197.
Na Slovensku aj v Maďarsku je relatívne vysoká dostupnosť alternatívnych riešení
sporov (súdna a mimosúdna mediácia, arbitráž, zmierovacie konanie), avšak otázna je
kvalita takýchto alternatívnych riešení a spokojnosť sporových strán.

Systémy IKT na evidenciu a správu prípadov, či elektronická komunikácia súdov s účastníkmi konania.
V tomto je našim vzorom zo štátov EÚ okrem Rakúska, hlavne Estónsko.
195
Aj to je dôvod, prečo musíme vnímať špecifickú situáciu v Maďarsku po posledných parlamentných voľbách
v roku 2014.
196
Slovensko má s Maďarskom najdlhšiu štátnu hranicu so všetkých susedov – 654,8 km. O regionálnej blízkosti
Slovenska a Maďarska viac uvádzame v kapitole, ktorá sa týka regionálnej analýzy.
197
http://aktualne.atlas.sk/slovensko-pohorelo-a-nedokaze-vyuzit-internet-sme-na-tom-najhorsie-spomedzikrajin-v4/ekonomika/slovensko-a-ekonomika/



Vnímanie198 nezávislosti súdnictva je lepšie v Maďarsku ako na Slovensku.

Štúdia z roku 2009 s názvom Podnikanie v Maďarsku, ktorá bola vydaná v rámci
projektových aktivít podpory maďarsko-slovenskej spolupráce malých a stredných podnikov,
na strane č. 25 uvádza nasledovné: „Súdy v Maďarsku sú nezávislé od výkonnej moci,
obchodné právo je pomerne vyspelé. Právne spory týkajúce sa zahraničných investícií sú
veľmi zriedkavé. Maďarsko prijíma platnosť medzinárodných zmierovacích konaní v tých
prípadoch, keď sa spory medzi štátom a zahraničným investorom nepodarilo vyriešiť inak.
Významné rozhodcovské súdy v Maďarsku sú: Maďarská obchodná a priemyselná komora
fungujúca pri Stálom rozhodcovskom súde Stály rozhodcovský súd peňažného a kapitálového
trhu.“
Ako vidíme, niekedy majú vypracované analytické dokumenty, tendenciu skôr preberať
deklarácie národných vlád, ako zisťovať skutočný stav. Viac už možno súhlasiť so
správou, ktorú Európskemu parlamentu predložil europoslanec Riu Tavares a v ktorej
Maďarsko vyzýva, aby „obnovilo právny štát, rešpektovalo nezávislosť súdnej moci a plne
rešpektovalo vlastnícke práva199“.
Najväčším nepriateľom pre veľké zahraničné investície (napr. veľké koncerny či banky) sú
nové dane (napr. sektorová daň), odvody a komplikovaná byrokracia. Súčasná maďarská
vláda sa navonok ani netají negatívnymi krokmi voči veľkým zahraničným spoločnostiam,
ktoré investujú v Maďarsku.
Menšie spoločnosti, predovšetkým z odvetvia výroby, boli prinútené podpísať dvojstranné
kontrakty s vládou, v ktorých sa zaväzujú, že v Maďarsku sa budú správať ako vo svojich
domovských krajinách. Cieľom je, aby dane platili práve v Maďarsku (s minimálnou
možnosťou optimalizácie) a aby tu preinvestovali aj väčšinu svojich ziskov200.
Slovenským firmám však podľa analytikov nehrozí negatívny dosah výsledkov posledných
parlamentných voľbách v Maďarsku, nakoľko nie sú tak intenzívne závislé od tamojších
investícií, že by negatívne snahy jednofarebnej maďarskej vlády proti veľkým zahraničným
investorom ekonomicky neprežili201. Lepšia výkonnosť maďarskej ekonomiky by však
pomohla aj hospodársky chudobnejším regiónom južného Slovenska.
Podľa hodnotenia OECD pretrváva v maďarskej ekonomike vysoká administratívna záťaž,
zhoršila sa aj regulačná nestabilita. S takýmto profilom možno prilákať zahraničných
investorov len ťažko. Podnikateľom prekážali počas poslednej vlády najmä dane aj so spätnou
platnosťou, ktorými v roku 2010 boli zdanené banky, maloobchod, energetika
198

Mimovládna organizácia Transparency International zhodnotila, že v Maďarsku existuje „symbiotický vzťah
medzi politickou a hospodárskou elitou“, čo spôsobuje, že pri úspechu či neúspechu firiem pri verejných
zákazkách často rozhodujú správne kontakty na vládnucu stranu. Miera vnímania korupcie je však podľa
Transparency International v Maďarsku o niečo nižšia ako v Česku a na Slovensku. www.etrend.sk
199
http://hungarianspectrum.wordpress.com/2013/06/08/rui-tavares-letter-to-the-citizens-of-hungary-and-hisfellow-european-citizens/
200
Zdroj, Hospodárske noviny
201
Zdroj, Hospodárske noviny

a telekomunikácie. Teda najmä odvetvia s veľkým počtom a podielom zahraničných
vlastníkov. Na druhej strane treba povedať, že firmy so základom dane do 500 miliónov
forintov (cca. 1,6 milióna eur) platia v súčasnosti desaťpercentnú sadzbu dane z príjmu. Po
zavedení 10 % nominálnej hodnoty tejto korporátnej dane, viac než dvojnásobne stúpol počet
slovenských firiem ovládaných z Maďarska (slovenský vlastník, maďarský daňový domicil)
a ich počet naďalej rastie. Navyše majú malé podniky v Maďarsku nižšiu administratívnu
záťaž202 ako na Slovensku.
Maďarsko však nemalo problém, za účelom zlepšenia svojej hospodárskej situácie a zníženia
štátneho dlhu ani zoštátniť úspory obyvateľstva v tzv. druhom dôchodkovom pilieri. Takéto
kroky vytvárajú veľmi nestabilné a nepredvídateľné prostredie203, pričom nikto nevie
odhadnúť (hlavne veľké firmy), kto bude najbližšie „na rade“, či už ako obeť zoštátnenia,
alebo rozdávania trafík204.
Štyri roky posledného vládneho obdobia odniesli zo Slovenska maďarské investície. Aj takto
sa dokáže v súčasnom trhovom hospodárstve odzrkadliť politika jedného štátu na ekonomike
toho druhého. Toto platí najmä v prípade, ak sú medzi štátmi významné ekonomické väzby.
Dôvod odchodu vidia zainteresovaní z dôvodu zmeny podnikateľského prostredia v oboch
krajinách. Aj napriek nepríliš priaznivej ekonomickej bilancii Maďarska, je na tom v oblasti
zahraničných investícií stále lepšie ako Slovensko. Výhody Maďarska vidíme najmä
v jednoduchom spôsobe registrácie na daň z pridanej hodnoty (aj keď mnohé cezhraničné
daňové podvody nesú práve maďarsko-slovenský „rukopis“). Slovensko má v určitom prípade
(hlavne pre malé firmy) vyše 2 násobnú korporátnu daň.
Odlišný stav, ako v prípade malých podnikateľov je možné pozorovať v oblasti veľkých
investícií. V roku 2012 klesali investície205 do Maďarska a to už štvrtý rok za sebou. Krajina
sa tak ocitla na chvoste východoeurópskych krajín v objeme investícií206. Od nového
202

Ako vidíme v porovnávacom prehľade krajín EÚ z oblasti justície, faktory ovplyvňujúce vymožiteľnosť
práva na Slovensku aj v Maďarsku sú približne na rovnakej úrovni. Potom práve výška korporátnej dane môže
byť rozhodujúca pre malé podniky, keď sa rozhodujú, ktorú krajinu si vyberú na podnikanie. Celkové sprísnenie
daňovej politiky na Slovensku, kde argumentom bol boj proti daňovým únikom „nepoctivých“ podnikateľov,
môže mať za následok odchod „poctivých“ malých podnikateľov zo Slovenska do Maďarska, pričom dane budú
platiť v Maďarsku, ale svoj tovar a služby môžu ponúkať veľmi jednoducho na Slovensku, hlavne
v prihraničných oblastiach.
203
Európska únia musí vytvoriť efektívny nástroj na to, aby mohla chrániť svoje základné pravidlá aj proti
politickej reprezentácii členského štátu.
204
Zdroj, Hospodárske noviny
205
Máme na mysli hlavne veľké investície, ktoré súvisia s celkovou politickou situáciou v krajine. V tejto oblasti
sa nášmu južnému susedovi nedarí a už viac ako jednu dekádu nedokáže priťahovať zahraničné investície tak,
ako jeho regionálni konkurenti – krajiny V4.
206
Od roku 2000 sa v Maďarsku celkový objem zahraničných investícií podľa analýzy Európskej komisie znížil,
kým v ostatných krajinách V4 rástol dvojciferným i trojciferným tempom. Maďarsko zrejme aj v nasledujúcich
rokoch bude aj napriek očakávanému miernemu zvyšovaniu hospodárskeho rastu stále zaostávať za svojimi
vyšehradskými susedmi. Spôsobí to nízky potenciál rastu, vyplývajúci zo zhoršujúceho sa podnikateľského
prostredia, vysokých sektorových daní, či bariér vstupu do niektorých odvetví služieb. Badať tiež indície
obmedzovania súkromného podnikania. Charakterizuje to trend v ktorom štát do podnikania zasahuje (a nie vždy
pozitívne) čoraz viac a súkromný sektor v ňom vývoj určuje iba minimálne. Ak sa aj investície v miestnom
hospodárstve v istých časových úsekoch vrátia k rastu, je to však dôsledkom najmä verejných a nie súkromných
investícií. Zdroj www.etrend.sk

vládneho obdobia sa dá preto očakávať lepší vzťah vlády (de facto tej istej čo v minulom
volebnom období) s podnikateľmi, zmiernenie negatívneho postoja207 voči medzinárodným
spoločnostiam a snahu o zameranie sa na podporu ekonomického rastu krajiny.
Maďarsko buduje v súčasnosti skôr centrálne riadenú ekonomiku, deklaruje boj voči veľkým
zahraničným firmám, ako aj voči reguláciám z Európskej únie či Medzinárodného menového
fondu.
V Maďarsku, rovnako ako na Slovensku možno badať jeden negatívny jav, že čím sa viac štát
spolieha na verejné zdroje, tým má väčšiu motiváciu z nich rozhadzovať a menšiu motiváciu
podporovať súkromné investície. Aj napriek negatívnemu postoju maďarskej vlády voči
Európskej únii, nemá Maďarsko problém čerpať zdroje EÚ. Eurofondy však majú slúžiť len
ako doplnkové zdroje a nie ako prostriedok ktorý všetko vyrieši.
Európska komisia vyčíta Maďarsku výrazne negatívnu čistú investičnú pozíciu krajiny
(podstatný makroekonomický problém - viac maďarských investícií v zahraničí ako
zahraničných v Maďarsku), relatívne nízky potenciál hospodárskeho rastu. Európska komisia
navrhuje Maďarsku zvýšiť export prostredníctvom pritiahnutia väčšieho množstva
zahraničných investícií, zlepšenie podmienok na akumuláciu kapitálu a súkromné úverovanie
či zlepšenie podnikateľského prostredia s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť
a predpovedateľnosť regulácie, ale aj pokračovanie v znižovaní deficitu verejných financií
menej škodlivým spôsobom pre ekonomiku208.

207

Tento negatívny postoj je v súčasnosti (resp. v predvolebnom období) viac orientovaný smerom
k maďarským voličom, ako reálne k zahraničným investorom. Svedčí o tom napríklad aj vyhlásenie maďarského
premiéra Viktora Orbána: „Okrem nás Maďarov nikto nechce, aby sme boli silnou a úspešnou krajinou“.
208
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2014/pdf/ocp180_en.pdf

Časť VIII: Analýza dopadov zvýšenia úrovne vymožiteľnosti práva v SR na poprednú
úroveň v rámci EÚ, a to so zameraním na podnikateľské prostredie v členení podľa
aspektov odvetvových, regionálnych a podľa veľkosti podnikateľa a prípadne aj podľa
iných relevantných aspektov, so zameraním na celospoločenský prínos a so zameraním
na konkurencieschopnosť ekonomiky SR v porovnaní s okolitými krajinami
V predchádzajúcich kapitolách sme spoznali charakteristiky podnikateľského prostredia
v rámci jednotlivých hospodárskych sektorov a zohľadňovať vymožiteľnosť práva
u podnikateľov rôznej veľkosti, podnikajúcich v jednotlivých sektoroch, pričom podnikatelia
pôsobia v 8 regiónoch Slovenska. Európska únia má svoje delenie regiónov, z tohto pohľadu
musíme Bratislavský samosprávny kraj oddeliť v úvahách od ostatných regiónov.
Na Slovensku platia úplne rovnaké právne pravidlá pri podnikaní všade, rozdiel môže byť
v samospráve (vplyv na vymožiteľnosť správneho práva, resp. styk s orgánmi samosprávy ale
aj štátnej správy v jednotlivých regiónoch - musíme aj zosúladiť znalosti a schopnosti
úradníkov v regiónoch, aby neboli schopní a a vzdelávaní len tí čo sú v BSK – potom
dochádza k zahlteniu
(napr. Okresný Súd
I.)
a trpia
tým
iné kraje).
Preto aj Európska únia delí regióny podľa HDP priemeru únie a v regiónoch ktoré nedosahujú
priemer HDP EU sa snaží znižovať disparity a to najmä prostredníctvom finančných
nástrojov.
O tomto pojednávala kapitola „Definovanie dopadov nízkej úrovne vymožiteľnosti práva na
podnikateľské prostredie v SR v členení podľa aspektov odvetvových, regionálnych a podľa
veľkosti podnikateľa a prípadne aj podľa iných relevantných aspektov“.
Inými slovami, musíme poznať, čo? Kde? a ako? vplýva na vymožiteľnosť práva v
podnikateľskom prostredí, kde vidíme rezervy na zlepšenie a ako môžeme vybrané faktory
zlepšiť.
Nové nápady a následné inovácie ich uplatňovania sú motorom ekonomiky a rozvoja
spoločnosti. Na ne a ich realizáciu je potrebné prostredie a motivácia. Slovensko je rozlohou
a jazykom veľmi malý trh, čo sťažuje rozbeh nápadu a rast novej firmy. Toto je fakt, ktorý
nezmeníme. Čo však vieme urobiť a čo je len v našich rukách je, ako vieme uľahčiť
podnikanie, resp. obmedziť bariéry štartu vzniku novej firmy, ktorá sa neskôr môže stať
pilierom
rozvoja
spoločnosti,
či
vytvoriť
nové
pracovné
miesta.
Toto je fakt, ktorý je v našich lokálnych rukách. Mnohé štáty (aj rozlohou malé) na tomto
princípe budujú svoju atraktivitu a konkurencieschopnosť. Za neprijateľné považujeme také
opatrenia, ktoré v snahe vytvoriť bariéru nepoctivým podnikateľom sťažujú podnikanie tým
poctivým,
pričom
takéto
„opatrenia“
sú
zavádzané
plošne.
Podnikatelia, ktorí značnú časť energie investujú do toho, ako „ohnúť pravidlá vo svoj
prospech, určite nejaké riešenia nájdu“.
Priame zahraničné investície v ťažiskových sektoroch ekonomiky v minulých rokoch veľmi
pomohli Slovensku a výrazne pohli ekonomiku aj podnikateľské prostredie dopredu.
Podstatou investícií je komparatívna výhoda a ziskovosť, ktorú je ešte efektívne pre
investorov u nás realizovať. Avšak inovácie, kľúčové znalosti napojené na svojich „top“ ľudí

a podstatnú časť pridanej hodnoty si zahraničné firmy strážia prevažne mimo Slovenska.
Potrebujeme realizovať výnimočné lokálne podnikateľské nápady ideálne s globálnymi
ambíciami. Vedomie nízkej vymožiteľnosti práva nepodporí realizáciu podnikateľských
zámerov na Slovensku, hlavne takých kde by bolo ohrozenie duševného vlastníctva.
Podnikateľov s nápadom ktorému veria, bude pokrivené podnikateľské prostredie na
Slovensku negatívne motivovať, aby tento nápad išli realizovať do zahraničia. A zoberú so
sebou aj svoje vzdelanie, intelekt a energiu. Slovensko je malý trh, prečo ho ale ešte viac
zmenšovať.
Aj keď v začatí podnikania zatiaľ firmu vymožiteľnosť práva primárne nezaujíma, skôr je pre
ňu aktuálna otázka daňového zaťaženia v konkrétnej krajine. Negatívna klíma nevytvára
hlavne u začínajúcich podnikateľov dobré podmienky. Mladí a hlavne ambiciózni ľudia sú
totiž
dobre
informovaní
a v čase
prevládajúcej
spoločenskej
skepsy.
Položíme si zatiaľ hypotetickú otázku, čo by sa v podnikateľskom prostredí dialo, keby sa
vymožiteľnosť práva na Slovensku konštantne reálne zvyšovala a o tejto skutočnosti by
informovali relevantné podnikateľské zoskupenia, ako napríklad OECD, ale aj podnikateľské
združenia a zväzy na Slovensku? Čo by to znamenalo pre atraktívnosť podnikateľského
prostredia na Slovensku?
Po takomto zlepšení by firmy zrejme neodchádzali so svojimi podnikateľskými nápadmi do
štátov s vyššou podporou podnikania, resp. naopak, aby sme ako krajina boli atraktívny pre
investorov – a to nielen veľké monopoly, či firmy pôsobiace v dominantných sektoroch
hospodárstva, ale aj malé firmy s podnikateľskými nápadmi s vysokým potenciálom (aj zatiaľ
nepokryté sektorové oblasti), ktoré budú rásť – budú mať vytvorené vhodné prostredie na svoj
rast, rozvoj, inovácie, bez nebezpečenstva, že im niekto nápad „ukradne“, alebo nevymôžu
svoje nárokovateľné práva voči štátu, či iným, nepoctivým podnikateľským subjektom).
Príkladom zjednocovania európskej legislatívy, je napríklad rozprava o uplatňovaní
autorského práva v praxi, nakoľko na voľné šírenie209 autorských diel bez súhlasu autora210.
Pritom nejde len o kopírovanie nosičov s multimediálnym obsahom, na Slovensku je
napríklad známy spor, ktorý sa týkal prvenstva vo vytvorení princípu na ktorom je založená
funkcia tzv. elektronických faktúr.
Na súdnom dvore EÚ v prvej polovici roku 2014 prebehlo konanie o predbežnej otázke,
ktorú položil holandský súd. Týka sa legality stiahnutia kópie zverejneného diela z internetu.
Holandsko napríklad doteraz k podobným veciam pristupovalo liberálnym štýlom. Ak si
spotrebiteľ stiahol zverejnené dielo pre svoju osobnú potrebu, zákon neporušil. V tejto
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Ak sme hovorili o vymožiteľnosti práva medzi dvomi účastníkmi zmluvného vzťahu, alebo o vymožiteľnosti
práva podnikateľa voči štátu či naopak, potom môžeme zjednodušene povedať, že tento prípad sa týka prevažne
vymožiteľnosti práva nositeľa duševného vlastníctva voči potenciálnym spotrebiteľom ním vytvoreného diela.

výkladovej otázke bude musieť Slovensko rešpektovať očakávané rozhodnutie Súdneho dvora
EÚ.
Prah citlivosti na porušovanie práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva je dnes na
Slovensku nízky. Podľa doterajšej slovenskej praxe, neporušuje konečný spotrebiteľ zákon,
keď si z internetu stiahne napríklad kópiu filmu.
Ak si spomenieme na kapitolu v ktorej sme rozoberali ochranu duševného vlastníctva
v štátoch v ktorom táto ochrana prakticky neexistuje, napríklad v Číne či Rusku, potom
môžeme povedať, že duševné vlastníctvo je výdobytok západnej civilizácie. Je to niečo, čo
umožňuje ďalší pokrok. Keď neexistuje ochrana duševného vlastníctva ako právna disciplína,
tak hrozí, že všetko „vymyslené a vytvorené“ sa musí chrániť zmluvami. Pôvodcovia
vynálezov majú dostať zo strany štátu v ktorom platia dane náležitú ochranu211 za to, že
výsledok svojej tvorivosti sprístupnia verejnosti, umožňujú tým získanie ďalšej inšpirácie
a napredovanie spoločnosti. Aby však mala právna ochrana duševného vlastníctva zmysel, je
dôležité chápať mechanizmy a súvislosti meniacich sa podmienok na trhu.
Tu vidíme dôležitosť v zvyšovaní právneho povedomia všetkých úradníkov (na všetkých
stupňoch riadenia), ktorí sú zodpovední za riadenie štrukturálnych fondov na Slovensku.
Pozícia poskytovateľa a teda akejsi „silnejšej“ zmluvnej strany ich často zvádza k neplneniu,
resp. pomalému plneniu nárokov prijímateľa. Keď sa pre takéhoto prijímateľa stane situácia
už neúnosnou, obráti sa na súd. Sudcu v takomto spore zaujíma znenie zmluvy
a posudzovanie toho, na čo má na jej základe prijímateľ nárok a poskytovateľ povinnosti.
Jemné nuansy v implementácii projektu, ktoré sa poskytovateľovi nepozdávali a boli
postavené často len na základe domnienok toho-ktorého úradníka, však neprihliada. Rozsudok
štátneho súdu je potom paradoxne často v neprospech štátu.
Vyššie uvedené má negatívny dopad na štátny rozpočet, pretože finančné prostriedky
zaťažené akýmkoľvek sporom vyplývajúcim z neplnenia zmlúv, resp. porušenia zákonov
Európska únia logicky odmieta preplatiť a nároky prijímateľa, ktorý vyhral súd, musia byť
uspokojené zo štátneho rozpočtu.

Medzi faktory, ktorými treba pripisovať najväčší vplyv na vymožiteľnosť práva na
Slovensku ale aj v zahraničí, sme v časti č. 3 zaradili212:
Stav právneho poriadku a periodicita zmien právnych noriem213
Za negatívny jav možno označiť príliš časté novelizácie jednej a tej istej právnej normy. To
spôsobuje nielen neprehľadnosť jej aktuálneho právneho stavu, ale aj problémy pri jej
aplikácii v prípade, že vznik a nároky zo vzťahov vzniknutých v minulosti treba posudzovať
podľa právneho stavu, ktorý existoval v čase ich vzniku.
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Niekedy nekoncepčnosť pri novelizácii právnych noriem, najmä tých ktoré nadväzujú na seba
vyvoláva dojem, ako keby prijatie právnej normy malo byť čo najviac netransparentné
a zakódované pre určitú záujmovú skupinu.
Hlavne v poslednom desaťročí bola potreba legislatívnych zmien (prerastajúca často až do
„legislatívnej búrky/smršte“) nepochybne nutná vzhľadom na dynamický vývoj v SR, ako aj
na potrebu reagovať na odporúčania Rady Európy a implementáciu smerníc Európskej únie
do národného právneho poriadku214. Nedá sa určiť hranica, aký počet prijatých normatívnych
právnych aktov v priebehu kalendárneho roka je ešte akceptovateľný (napr. Občiansky súdny
poriadok, ktorý je v priemere novelizovaný aj 4x do roka). Niekoľkonásobné novelizácie
základných normatívnych právnych aktov, však kôli právnej stabilite (a z nej vyplývajúcej
vymožiteľnosti práva) a istote nemožno tolerovať. Potrebné prípadné zmeny jednotlivej
právnej normy, až na výnimočné prípady ktoré neznesú odklad, by sa preto mali robiť
súhrnne, koncepčne a s dostatočnou legisvakačnou lehotou215. Základným predpokladom
rýchlej a kvalitnej aplikácie právnych noriem súdom na riešený prípad je ich dobrá znalosť,
náležité osvojenie si ich obsahu aj výkladu. To však časté a roztrúsené novelizácie značne
sťažujú.
Vytváraniu právnych vzťahov neprospieva stav, keď je jeden subjekt práva neprimerane
zvýhodnený. To ho nenúti správať sa v právnom vzťahu seriózne ani zodpovedne. Druhý
subjekt práva to zase môže odrádzať od vstupu do takéhoto nerovného právneho vzťahu.
Osobitne možno spomenúť napríklad subjekty verejnej správy, ktoré sú značne zvýhodnené
pri exekúcii, preto je vymožiteľnosť práva voči nim ako povinnému subjektu výrazne
oslabená. S primeraným zvýhodňovaním určitej slabšej skupiny (napr. spotrebiteľa,
dôchodcu, či inej sociálne slabšej skupiny s nižším právnym podvedomím) však možno len
súhlasiť – v tomto prípade je striktné uplatňovanie tézy „neznalosť zákona neospravedlňuje“
často neprimerané.
Stav právneho poriadku, najmä kvalita obsahu právnych noriem a stabilita právneho poriadku,
výraznou mierou ovplyvňuje právnu istotu a vymožiteľnosť práva.
Na kvalitu podnikateľského prostredia teda všeobecne vplýva kvalita legislatívy, ktorá má
priamy dopad na podnikateľské prostredie216.
Po viacnásobných novelizáciách Exekučného poriadku sa stretávame s kritikou práce
exekútorov aj samotnej právnej normy. Objavujú sa aj indície, že pri výbere exekútora sa
používajú nezákonné praktiky, niekedy až do tej miery, že za exekútora je vybraná osoba so
záujmovým prepojením na oprávneného, ktorý pohľadávku vymáha. Exekútor nie je
podnikateľ, ale vykonáva prenesenú právomoc súdu. Oprávnený nie je klientom exekútora.
214

Rétorika o „regulačnom šialenstve“ je však do veľkej miery neopodstatnená. Slovensko je na tom horšie
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Pri prideľovaní veci exekútorom je v súčasnosti navrhované použiť náhodný výber, právo
voľby exekútora by nemalo byť ponechané na voľbu oprávneného.
Druhý extrémny prístup spočíval v tom, že exekútor neodvádzal finančné prostriedky
oprávnenému. Účelom novelizácie je čistenie exekútorského stavu od nepoctivých exekútorov
zneužívajúcich svoje postavenie.
Novela exekučného poriadku z roku 2013 zaviedla systémové opatrenie dlhodobo
zanedbávanej oblasti exekučného práva.
Ministerstvo spravodlivosti zároveň dokončuje prípravu ďalšej novely Exekučného
poriadku, ktorá sa bude týkať samotného exekučného konania. Cieľom pripravovanej
zmeny je zrýchliť a zefektívniť vymáhania práva. Súčasťou týchto zmien bude aj prijatie
nových pravidiel rozhodcovského konania s dôrazom na zvýšenie právnej ochrany
spotrebiteľov.
Kvalita práva ako všeobecný faktor ovplyvňujúci jeho vymožiteľnosť217
Z množstva interných faktorov, ktoré pôsobia na vymožiteľnosť práva sme sa zamerali
najmä na kvalitu práva, tvorbu práva, dotváranie práva a zabezpečenie stability práva. Práve
pri vymožiteľnosti práva na Slovensku vidíme problém najmä v častých legislatívnych
zmenách. Proces vysokej frekvencie novelizácií svedčí o nízkej stabilite práva. Ak je to tak,
potom legislatíva a zákonodarstvo nevytvára stabilné ergonomické právne normy, ktoré by
boli spôsobilé vžiť sa do právneho vedomia osôb aj zástupcov podnikateľských subjektov.
Téza „neznalosť zákona neospravedlňuje“ má význam len pri určitej stabilite právnych
predpisov.
V rámci našej analýzy smerujúcej k formulácii záverov a strategických odporúčaní, je
potrebné položiť si otázku, či vymožiteľnosť práva je možné zlepšiť pri existujúcej štruktúre
prameňov práva. Na Slovensku sú základné princípy tvorby právneho systému založené na
zákonoch. Samotné zákonné právo založené na striktnej dikcii právnych noriem a rigidných
zákonoch je hlavnou prekážkou zvýšenia vymožiteľnosti práva. Ako sme už konštatovali,
právny systém sám o sebe nie je dostatočne pružný o čom svedčia aj časté novelizácie
zákonov. Vzniká preto potreba hľadania doplnkových zdrojov práva, ktoré by odstránili
nepružnosť zákonov pri zachovaní základných princípov právnej regulácie a účelu
sledovaného zákonnou úpravou.
Legislatíva pracuje iba s hypotézami. Zákon v rámci ním stanoveného účelu regulácie nemôže
obsiahnuť všetky modality a detaily právnych vzťahov, ktoré sa pri jeho aplikácii môžu
vyskytnúť. Detaily musia byť vždy interpretované. Legislatíva iba odhaduje ako budú prijaté
právne normy pôsobiť pri právnej regulácii a v závislosti na praktických poznatkoch pritom
novelizáciami uskutočňuje nevyhnutné korekcie právnych noriem.
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Abstraktnosť zákona a nevyhnutnosť jeho výkladu218
Podnikatelia si predstavu o práve vytvárajú na základe osobných skúseností a nadobudnutých
poznatkov nezávisle na texte zákona. Praktické skúsenosti, vlastné i cudzie sú schopní
dlhodobo si pamätať a riadiť sa nimi. Právne vedomie budované na základe konkrétnych
poznatkov o aplikácii zákona sa nevytvára ako dôsledok poznania zákona, ale ako dôsledok
obyčaje. Právne vedomie sa tak stáva nezávislým na zákonnom práve. Existuje teda
objektívne vzniknutá potreba prezentácie a publikácie názorných príkladov o aplikácii práva.
Najvodnejším prípadom sa javia súdne prípady, ktoré zaujali verejnosť a z ktorých vyplýva
jednoznačná myšlienka o tom, ako má sa podnikateľ správať, resp. nesprávať v konkrétnej
právnej situácii.
Výklad právnej normy219
„Zatiaľ čo nedostatkom legislatívneho procesu je, že pracuje iba s hypotézami, súdny
precedens pracuje s konkrétnou, hmatateľnou realitou. Životaschopnosť každého
normatívneho právneho aktu preto preveruje až reálny život, najmä súdna prax. Objektívne
právo je abstraktné a pre väčšinu jeho adresátov nejasné a ťažko zapamätateľné, aby
zanechalo stopu v ich vedomí a tak im dávalo jasnú odpoveď, ako sa správať v konkrétnej
situácii. Právnemu vedomiu človeka je bližšia forma precedensu, na ktorý sa odvolávajú
a žiadajú, aby bolo aj v ich prípade voči nim postupované rovnakým spôsobom.220“
Zverejňovanie súdnych rozhodnutí (od 1.1.2012) – podstatný krok ku kontrole súdneho
systému prostredníctvom jeho výstupov. Chýba ešte širšia diskusia v spoločnosti o týchto
rozhodnutiach. Diskusia by zvýšila povedomie a právne názory dotknutých. Totiž platí:
Zverejňovanie súdnych rozhodnutí je prínosné najmä v tom, že sa vytvára nepriamo tlak na
kvalitu súdnych rozhodnutí. „Sudca si musí byť vedomý, že jeho rozhodnutie môže byť
čítané“. Otvára sa priestor pre otvorenú diskusiu o rozhodnutiach a ich kvalite, ako aj pre ich
porovnávanie, teda debatu o tom, ako sa jednotlivé právne problémy v rozhodnutiach riešia.
Okrem toho sa otvára aj priestor na verejnú diskusiu, keďže doteraz zväčša verejnosť mohla
počuť
len
stručné
zdôvodnenia
verdiktov
na
pojednávaniach.
Budú zrejmé aj konkrétne argumenty sudcu, prečo rozhodol tak alebo onak. Zverejňovanie
má význam aj pre občanov, ktorí zvažujú začatie sporu. Pravdepodobne najmä advokáti sa
budú chcieť pozrieť, ako bývajú takéto prípady rozhodované, kam sa vyvíja judikatúra a či
vôbec na základe vlastných argumentov sa má zmysel sporiť alebo nie.
Požiadavka konzistentnosti. Judikatúra a jej význam vo vyspelých krajinách, najmä
v anglosaskom práve.
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Pri súdnom spore v oblasti nekalej súťaže221 má význam aj to, že víťazná strana môže
požiadať súd o zverejnenie rozsudku alebo aspoň hlavnej myšlienky z neho. To má najmä
výchovný význam v tom, že odrádza podnikateľov od podobného konania222.
Počet sudcov, technické a personálne zázemie sudcov223
Nedá sa jednoznačne odpovedať aký počet sudcov by bol potrebný na to, aby štát zabezpečil
poskytovanie optimálnej súdnej ochrany ohrozenému alebo porušenému právu. Neskoro
poskytnutú spravodlivosť treba postaviť viac menej na úroveň odmietnutej spravodlivosti.
Nevieme jednoznačne určiť kritérium, ktoré by malo byť rozhodujúce pre stanovenie počtu
sudcov, aj keď samozrejme zvýšenie ich počtu by mohlo mať jednoznačný vplyv na rýchlosť
poskytovania súdnej ochrany. Zvyšovanie kvantity sudcov sa ale nemusí prejaviť na zvýšení
kvality rozhodnutí. Dôležité je viac správanie fyzických a právnických osôb v rozpore
s právom, ktoré vyvoláva potrebu súdnej ochrany. Toto správanie je práve podmienené
územím na ktorom sa zdržiavajú a prostredím, ktoré ich obklopuje. Preto je dôležité vytvoriť
také prostredie, ktoré zníži potrebu obracať sa na súd, alebo využívať súdnu ochranu len
v prípadoch, keď všetky mimosúdne prostriedky (napr. mediácia) zlyhali.
Nie je možné stanoviť ani počet prípadov, ktoré by mali pripadať na jedného sudcu. Medzi
jednotlivými prípadmi sú často diametrálne rozdiely v skutkovej alebo právnej náročnosti, či
potreby zisťovania ďalších dôkazov. Toto sa prejavuje v dĺžke konania a teda má priamy
vplyv na pracovné zaťaženie jednotlivých sudcov. Počet možných podaní v budúcnosti
možno len odhadovať. Viac nás bude ale zaujímať pomer medzi prípadmi, o ktorých môže
rozhodnúť len súd (a neskôr plnenie práva realizovať exekútor) a prípadmi, ktoré si môžu
účastníci/sporové strany vyriešiť sami vzájomnou dohodou.
Je potrebné hľadať iné alternatívy riešenia sporov, ktoré by odbremenili prácu sudcov.
Napríklad rozšíriť rozhodovacie právo vyšších súdnych úradníkov (alebo vhodnými nástrojmi
221

Princíp nekalej súťaže spočíva v tom, že podnikateľ využíva cudziu prednosť, osobitné vlastnosti alebo
známosť na svoje účely
222
Týždenník TREND sa v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti rozhodol udeľovať
každoročne cenu Judikát roka za rozhodnutie súdov, ktoré „významne ovplyvňujú právo a jeho prostredníctvom
celú spoločnosť“. Cieľom oceňovania je propagovať najhodnotnejšie judikáty a tým vyzdvihnúť prácu
sudcovských senátov.
V prvom kole navrhli odborníci z prostredia justície, prokuratúry, právnej vedy, advokácie a mimovládneho
sektora pätnásť judikátov, ktoré považujú za najlepšie. Keďže ide o prvý ročník oceňovania, mohlo ísť aj
o staršie rozhodnutia, ale nie viac ako štyri roky. Z nominovaných judikátov potom ďalších pätnásť členov
hodnotiacej komisie vybralo tri najzásadnejšie. A to tak, že každý z porotcov označil tri, ktorým pridelil body.
Víťazom sa stal judikát Najvyššieho súdu SR v spore o ochranu osobnosti medzi bývalým ministrom
Vladimírom Lexom a vydavateľom denníka Sme, spoločnosťou Petit Press. Významnou mierou podľa
TRENDU prispel k posilneniu vnímania slobody slova a poukázal na to, že „sloboda politickej diskusie je
jadrom koncepcie demokratickej spoločnosti“.
Prvý ročník udeľovania ceny Judikát roka sa teda niesol v znamení boja médií, proti verejne známym
veľkopodnikateľom, či v znamení sympatií voči poškodeným občanom. Veríme, že v budúcich ročníkov sa
dočkáme aj vyzdvihovania a lepšej medializácie zaujímavých rozsudkov, týkajúcich sa sporov obchodného
práva.
223
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stimulovať zvýšenie ich počtu), ktorý by sa už v predstihu mohli pokúšať o skončenie veci
zmierom alebo v priestoroch podateľne by mohli pri podávaní žaloby (návrhu na začatie
konania) usmerniť žalobcu, ak treba podanie doplniť.
„Vyšší súdny úradník môže ako samostatnú činnosť vykonávať aj skutkový a právny rozbor
veci. Je všeobecne známe, že na súdoch je veľké množstvo nevybavených vecí, v ktorých je
nevyhnutné, najmä pokiaľ ide o veci staršie, v ktorých konali viacerí sudcovia, zaoberať sa
nimi podrobne, naštudovať ich najmä z hľadiska už vykonaných dôkazov a navrhnúť ďalší
postup. Pomoc vyššieho súdneho úradníka pri rozboroch týchto vecí by mohla výrazne
ovplyvniť zníženie počtu reštančných vecí.“
Reštančné veci (skutkovo a právne zložité) – nechuť riešiť ich a radšej ich odložiť na obdobie
„keď bude menej práce a budem mať naplnený mesačný výkaz jednoduchšími výkonmi“.
Aktívnejšie by bolo možné využívať aj inštitút asistentov, v zmysle § 19 zákona č. 757/2004
Z. z. o súdoch. Asistenti by tiež mohli vykonávať prípravné práce súvisiace s prejednaním
veci.
Vychádzame z poznatku, že sporové strany si často neuvedomujú, že spor je možné vyriešiť
aj mimosúdnou cestou a jediné riešenie vidia v podaní svojho prípadu na súd za účelom
prejednania. Toto už ale súvisí s právnym povedomím fyzických osôb, či
štatutárnych zástupcov právnických osôb.
Alternatívy riešenia sporu by sme mali jednoznačne hľadať (ak je to možné a ak to povaha
sporu umožňuje) aj mimo súdneho systému, avšak účastníkovi by mala vždy ostať možnosť
obrátiť sa o žiadosť o poskytnutie ochrany na súd, napríklad v prípade, ak je nutné schválenie
exekučných úkonov vo forme rozhodnutia. Alternatíva – inštitút mediácie alebo
rozhodcovského konania, opäť treba pripomenúť nutnosť vytvoriť podmienky, ktoré by
zabránili hmotnému prepojeniu jedného účastníka sporu na rozhodcovský súd (ktorý sa za
každých okolností snaží rozhodnúť v prospech svojho „klienta“), či exekútora (vymoženie
judikovaného práva). Ideálnym stavom by bolo zvýšenie miery zodpovedného správania sa
subjektov práva, ktoré by viedlo k zníženiu sporov (napr. sledovanie verejne dostupných
registrov, alebo využitie služieb právnych kancelárií pred uzatváraním obchodných vzťahov –
napr. due diligence).
Sudcovia by mali mať vytvorené kvalitné a motivačné pracovné prostredie a zabezpečený
kvalitný prístup k informáciám, ktoré pri svojom rozhodovaní potrebujú.
Európsky súd pre ľudské práva vytvoril koncepciu troch rýchlostí v závislosti od významu
prejedávanej veci, a to: primeranú, osobitnú a výnimočnú. Ak je možné zabezpečiť
výnimočnú rýchlosť napríklad vo veciach odňatia dieťaťa z výchovy rodičov, potom nie je
dôvod na súdne prieťahy napríklad v obchodnom spore dvoch firiem. Pokiaľ sa napríklad spor
týka činnosti SZČO, ktorá je zdrojom obživy sťažovateľa, potom sa podľa ESĽP malo
aplikovať kritérium osobitnej rýchlosti.
Kvalita práce sudcov, resp. čas na kvalitný výkon sudcu závisí aj od podmienok v ktorých sa
pohybuje.

Podľa medzinárodných štandardov týkajúcich sa efektívneho vedenia súdnych konaní je
dôležité vytvorenie takých podmienok, aby boli sudcovia odbremenení od vykonávania
takzvanej nesudcovskej práce. Sudcovia, relatívne draho platení z peňazí daňových
poplatníkov, by nemali svoj čas a vedomosti mrhať na vykonávanie úkonov, ktoré za nich
môže urobiť kvalifikovaný vyšší súdny personál, aby sa mali čas zaoberať zložitými vecami.
Za predpokladu, že takýto personál na súde sudca má, potom jednoduché úkony týkajúce sa
prípravy spisu, respektíve komunikácie s účastníkmi konania môže zabezpečiť on.
Nezávislosť súdnej moci a sudcov, nezaujatosť sudcov224
Nezávislosť – súdnej moci ako systému (nezávislá od moci zákonodarnej a výkonnej), aj
nezávislosť sudcov ako jednotlivcov. Všetko toto sa vzťahuje aj na exekútorov.
Právo jednotlivca sa má vynucovať nezávislým, spravodlivým a efektívnym spôsobom.
Nezávislosť sudcov – funkčná aj ekonomická. Ich kariérny postup musí byť objektívny –
sudca musí mať istotu, že na základe objektívnych skutočností postúpi „vyššie“.
Záruky:






rozhodnutia o výbere, nominácii a kariérnom postupe musia byť založené na
objektívnych kritériách,
disciplinárna zodpovednosť musí prináležať nezávislému orgánu
štát musí zabezpečiť dostatočné personálne, materiálne a finančné zdroje
nevyhnutné na riadne fungovanie súdnej moci,
právom a povinnosťou sudcu je neustále vzdelávanie (aj v priebehu výkonu
funkcie – napr. štúdium zverejnených právnych rozhodnutí),
sudca nesmie byť pri výkone svojej funkcie pod „hierarchickým tlakom“, musí
aplikovať len právo.

Nestrannosť sudcu je základným faktorom (ak tak nie je, deformuje sa celý právny systém
ako aj právo samotné) pri vymožiteľnosti práva. Ako pozitívne (približovanie sa kvality nášho
súdneho systému k „vyspelejším“ štátom) vidíme aj možnosť, aby vzdelávanie sudcov mohli
zabezpečovať aj zahraničné vzdelávacie inštitúcie.
Pri definícii nestrannosti sa uplatňuje tzv. teória zdania, podľa ktorej nestačí, že sudca je
subjektívne nestranný, ale musí sa tak javiť aj v očiach všetkých zúčastnených strán.
Hlavne nestrannosť, ktorá je často účelovo spochybnená a podrobená kritike v hromadných
oznamovacích (často mienkotvorných) prostriedkoch má často vplyv na spoločenskú apatiu
a pocit, že svojej spravodlivosti sa aj tak nebude môcť efektívne domáhať (hlavne
ekonomicky slabšia strana prípadného súdneho sporu).
Nestrannosť sudcu je možné spochybniť hlavne v prípade, ak z jeho iniciatívy vychádzajú
zbytočné prieťahy v súdnom konaní, ktoré sú viditeľne na prospech veci jednej so strán
súdneho sporu.
224
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Kvalita práce sudcov225
Významný subjektívny faktor ovplyvňujúci vymožiteľnosť práva.
Právne vedomie spoločnosti by malo byť založené na legitímnom očakávaní, že výkon
súdnictva zo strany sudcov je spojený s predstavou o vysokých morálnych princípoch,
spravodlivosti, rovnosti, humanizme a pravdivosti. Len vtedy môže každý predpokladať, že
na nezávislý súd je možné sa obrátiť s návrhom na poskytnutie ochrany svojho ohrozeného,
resp. porušeného subjektívneho práva.
V opačnom prípade dochádza k tzv. legitímnemu bezpráviu, t.j. práva a povinnosti sú síce
formálne zakotvené v Ústave a ostatných zákonoch, avšak ich reálna vymožiteľnosť v zmysle
schopnosti orgánov ochrany porušeného práva je veľmi nízka. Nemožno preto tolerovať
nekvalitnú činnosť sudcov, ktorá môže spočívať napr. vo vydávaní nekvalitných
individuálnych právnych aktov.
Nežiaduci je stav, keď sudcovia síce nie sú nečinní, ale vykonávajú súdnictvo pasívne, t.j. ich
záujmom nie je prioritne vydanie súdneho rozhodnutia. Sudcovia si musia uvedomiť, že
neodôvodnené prieťahy v konaní oslabujú dôveru v nezávislosť a nestrannosť sudcov.
V prípade nedôvery k výkonu reprezentantov štátu, dochádza k zvýšenej miere k využívaniu
neštátnych a nelegálnych postupov na efektívnejšiu a hlavne rýchlejšiu ochranu svojich
autentických práv a záujmov (zobrať svoju subjektívnu spravodlivosť „do svojich rúk“).
V súvislosti s pasívnym výkonom súdnictva sa u časti sudcov prejavuje neochota
permanentného vzdelávania sa. Práve toto môže vyústiť do neschopnosti (niekedy až
neochoty sudcu) vydať konečné rozhodnutie (zlomový bod v procese vymáhateľnosti svojho
subjektívneho práva). Nízke teoretickoprávne základy niektorých sudcov prispievajú
k obmedzeniam pri interpretácii a aplikácii práva v nimi prejednávaných a rozhodovacích
veciach. Verejne viditeľným dôsledkom je potom rôznorodý výklad a aplikácia zákona
v podobných prípadoch. Ide o porušenie idey spravodlivosti, ktorá si vyžaduje, aby sa
podobné prípady posudzovali a rozhodovali na súde rovnako.
Predpoklady kvalitnej práce sudcu:



vzdelávanie, ale najmä osobná zodpovednosť v oblasti samo štúdia (keď sudca nesúdi,
mal by sa vzdelávať a nie venovať sa manažérskej činnosti súdu),
pripravenosť na každý prípad osobitne – čo najpodrobnejšie naštudovanie skutkového
stavu (ktorý často obsahuje oporné body o ktoré sa môže rozhodnutie oprieť a nie je
nutné potom samoúčelne vyžadovať preskúmanie skutočného stavu a vyhnúť sa tak
prieťahom v súdnom konaní), či potrebná znalosť obsahu a interpretácie právnych
noriem – len tak je možná ich správna aplikácia.

Úroveň právneho vedomia účastníkov hmotnoprávneho vzťahu, zodpovednosť subjektov pri
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uzatváraní hmotnoprávnych vzťahov, ochota účastníkov hmotnoprávneho vzťahu správať sa
v súlade s právnym poriadkom226
Subjektívny, avšak dôležitý vstupný faktor. Na strane nositeľa subjektívneho práva
a povinnosti môže významnou mierou rozhodnúť o úspechu v prípadnom súdnom konaní, či
dokonca eliminovať potrebu domáhania sa svojej právnej ochrany na súde.
Primárne by mal každý hospodársky subjekt znášať následky svojho správania, aj čo sa týka
výberu vhodného obchodného partnera. Každý je zodpovedný za náležitú mieru predvídavosti
a opatrnosti pri uzatváraní záväzku do ktorého vstupuje.
Subjekty by sa mali pri vstupovaní do právnych vzťahov poradiť vopred s osobou znalou
práva a nevyhľadávať ju až keď nastane reálny problém. Kvalitná príprava právneho úkonu
pri uzatváraní zmluvy môže výraznou mierou prispieť k úspechu v prípadnom právnom spore,
ale hlavne eliminovať potrebu domáhať sa svojho práva na súde.
Žiadna zmluva však neochráni oprávnenú osobu v prípade, ak povinný subjekt už pri
uzatváraní zmluvy koná nečestne s úmyslom získať pre seba prospech na úkor druhej osoby.
Ak navyše nemá majetok, ktorý by sa jej mohol postihnúť na uspokojenie oprávneného,
nepomôže ani najdokonalejší právny systém.
Úspech oprávneného pri uspokojení jeho práva povinným či už dobrovoľne alebo
prostredníctvom vymáhania súdnou alebo mimosúdnou cestou preto v značnej miere závisí od
výberu osoby, s ktorou vstupuje do právneho vzťahu.
Podnikateľom, ktorí vstupujú do obchodného vzťahu s ďalším subjektom je možné len
odporučiť, aby využívali služby právnických kancelárií so špecializáciou v určitej oblasti a to
už pri preverovaní potenciálneho obchodného partnera, či pri koncipovaní zmluvy, ktorá je
často jediným dokumentom o ktorý sa dá oprieť žaloba v potenciálnom súdnom spore v
budúcnosti. Je to určite lacnejšie, ako najímať si právnika, až keď jedna zo zmluvných strán
neplní podmienky dohodnuté v zmluve.
Smerom k podnikateľským subjektov sa v kontexte ich zodpovedného správania, ktoré je
predpokladom na efektívnu vymožiteľnosť ich práv v celom cykle podnikateľského života,
považujeme za dôležité, upozorniť ich na potrebu využívania služieb tzv. administratívnej
infraštruktúry, t.j. poradenských služieb a to v právnej, ekonomickej, či daňovej oblasti.
K zodpovednému správaniu podnikateľských subjektov môžu významnou mierou prispieť aj
špecializované právnické kancelárie.
Podnikateľov primárne nezaujímajú akademické výklady právnych predpisov, ale názor
právnika, ako sa majú v konkrétnej situácii zachovať. Napríklad či majú kúpiť nejakú firmu,
aká právna forma je pre ich podnikanie najvýhodnejšia, kde je vhodné investovať, alebo vo
všeobecnosti hľadajú spôsob, ako čo najefektívnejšie a najbezpečnejšie zrealizovať konkrétnu
transakciu, vrátane jej zmluvného zabezpečenia. To si vyžaduje dôslednú prípravu konceptu
riešenia, jeho dôkladnú právnu a vecnú verifikáciu a nakoniec vypracovanie vhodnej
226
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komunikačnej formy227. Keďže klienti právnikov často logicky nie sú právnikmi, je potrebné
zvoliť jazyk, ktorému klienti rozumejú a v tejto forme im aj podávať informácie. Cieľom je
vytvorenie zrozumiteľného a správneho podkladu pre prijatie obchodne a právne optimálneho
rozhodnutia228. Často ide aj o prípady, keď je v hre prežitie alebo kolaps veľkých spoločností
a s tým súvisiaca finančná kondícia ich podnikateľských partnerov, ale aj živobytie ich
zamestnancov. Podnikatelia preto vyžadujú okrem bezchybného právnického výkonu
a právneho rozhodnutia tiež koncepčné riešenia, ktoré v ich očiach majú obchodnú logiku,
komerčná a odborná znalosť konkrétneho odvetvia a spoločenského prostredia. Každý
advokát musí okrem právnych rizík, ktoré by mohli byť prekážkou uplatňovania
subjektívnych práv svojich klientov, vyhodnocovať aj obchodné dosahy svojej právnej rady.
Včasnosť zásahu účastníka hmotnoprávneho vzťahu proti porušovateľovi229
Často významný vplyv na vymožiteľnosť práva. Čím je zásah oprávneného subjektu
zameraný na ochranu práva urobený neskôr, tým môže mať menší, alebo žiadny efekt
(účinok).
Je dôležité zo strany oprávneného vedieť odhadnúť vhodný moment mimosúdneho zásahu,
alebo žiadosti o súdnu ochranu svojich práv, aby sa nedostal za tzv. „bod obratu“, kedy bude
možné vymôcť svoje právo veľmi ťažko, alebo vôbec.
Je nutné vychádzať z predpokladu, že ani finálna ochrana poskytovaná v rámci exekúcie,
nemusí viesť k uspokojeniu oprávnenej osoby.
Nástroje zásahu:









výzva adresovaná povinnej osobe,
uznanie dlhu alebo spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu,
svojpomoc,
mediácia,
zmierovacie konanie v rámci činnosti súdu pred začatím konania,
nariadenie predbežného opatrenia,
súdne rozhodnutie,
exekúcia.

Kvalita žaloby podanej na súd a zodpovedné správanie sa subjektu v priebehu konania230
Základným predpokladom úspechu v konaní je zodpovedné správanie sa účastníka konania.
Ťažisko spočíva v uvedení všetkých rozhodujúcich skutočností, ale hlavne v ich preukázaní
dôkaznými prostriedkami a to v časovom úseku vymedzenom zákonom pod sankciou
nemožnosti ich neskoršieho uplatnenia.
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Štefan Holý, advokátska kancelária Lansky, Ganzger & Partner v rozhovore pre týždenník TREND.
Mnohé projekty vyžadujúce s právne poradenstvo v sebe niekedy zahŕňajú aj medzinárodné komponenty.
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Úspech účastníka konania je závislý aj od plnenia si všetkých procesných povinností, ktoré sa
na neho vzťahujú, ale aj od využívania procesných práv, napr. práva dať sa zastúpiť
advokátom, práva podávať opravné prostriedky, atď..
Neúspech ktoréhokoľvek z účastníkov môže byť zapríčinený jeho ľahostajným prístupom,
napr. k preberaniu doručovaných písomností.
Negatívnym javom je aj nedostatočná príprava účastníkov konania, resp. ich zástupcov, na
pojednávanie, čo vedie k odročovaniu pojednávaní. S prihliadnutím na advokátske tarify je
potrebné vybrať si takého právneho zástupcu, ktorý nebude využívať obštrukcie zo strany
advokáta na vlastné obohatenie sa bez ohľadu na to, či jeho klient bude alebo nebude úspešný.
Súdy na Slovensku sú zavalené tisíckami vecí, ktoré by v normálne fungujúcom štáte vôbec
na súdoch neboli. Nie však z dôvodu vysokého právneho vedomia občanov týchto štátov. Ale
preto, lebo v skutočnosti dôvod žaloby neexistuje, respektíve je umelo vytvorený a súdny
systém týchto krajín má k dispozícii mechanizmy, ako sa pred takýmto zahltením brániť.
Na Slovensku takéto mechanizmy chýbajú.
Zákonné, spravodlivé a presvedčivé súdne rozhodnutie231
Základný predpoklad vymožiteľnosti práva – každé súdne rozhodnutie musí byť nielen
zákonné, ale súčasne i spravodlivé a presvedčivé. Rozhodnutie súdu je súčasne i dokladom
o tom, že právny štát je schopný zabezpečiť výkon spravodlivosti v stanovenom poriadku
a čase a v súlade so zásadou spravodlivosti; každé súdne rozhodnutie musí byť presvedčivé.
Malo by taktiež byť podkladom pre obdobný prípad, ktorý môže nastať v budúcnosti.
Každé súdne rozhodnutie by malo zodpovedať požiadavkám materiálneho (nie formálneho)
právneho štátu. Mechanická a formálna aplikácia právnych noriem je v rozpore so zásadou
právneho štátu a každé nepresvedčivé rozhodnutie môže vyvolať dojem, že štát nie je schopný
zabezpečiť poriadok a rešpektovanie zákona.
Spravodlivosť a pravda by mala byť preferovaná pred striktnou aplikáciou zákona.
Ochota a súčasne schopnosť povinného subjektu plniť na základe exekučného titulu232
Aby neostalo víťazstvo oprávneného iba v morálnej rovine.
Získanie exekučného titulu je iba čiastočným úspechom oprávnenej osoby. O pozitívnom
výsledku súdneho rozhodnutia možno hovoriť až vtedy, ak povinná osoba sama alebo
prostredníctvom iného subjektu splní svoju povinnosť. Ak nesplnenie povinnosti závisí iba na
neochote povinnej osoby plniť, potom úspech oprávnenej osoby, ktorá sa domáha ďalšej
ochrany svojho už judikovaného nároku prostredníctvom exekúcie, by mal byť istý. Avšak
proti nemajetnosti oprávneného je súčasná právna úprava exekúcie bezmocná.
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http://www.ja-sr.sk/files/zaverecna_studia_APVV_2010_portal.pdf, strana č. 53
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Vymožiteľnosť práva sa nezakladá len na práci súdov a ich rozhodnutiach, ale aj na tých,
ktorí súdne rozhodnutia vykonávajú. Dá sa povedať, že bez toho, aby niekto rozhodnutie súdu
dobrovoľne plnil, je rozsudok len kus papiera, kým sa nútene nevykoná, a to aj vtedy, keď to
nie je niekomu po vôli. Pred vytvorením exekútorského stavu bol výkon rozhodnutí na súdoch
a robili ho zamestnanci súdov. Tento systém nebol po zmenách v spoločnosti a ekonomike už
na začiatku deväťdesiatych rokov efektívny, prestal prinášať to, čo sa od neho očakávalo.
Nízka efektivita súdneho výkonu rozhodnutí bola na začiatku myšlienky na vytvorenie
exekútorského stavu. Nízka vymožiteľnosť bola jednou z príčin, že ľudia brali právo
do svojich rúk. S tým prišli aj také javy ako vydieranie, „výpalníctvo“, teda samé neprijateľné
veci pre zdravú spoločnosť. Exekútori tým, že sa starajú o vymožiteľnosť práva, zabezpečujú
v istom zmysle slova aj bezpečnosť štátu233.
V štúdii sa nezaoberáme nelichotivým postavením exekútorov, siahajúcich na majetok
ľuďom,
ktorí
sa
dostali
do
pasce
pôžičiek
nebankových
spoločností.
Na exekútorský stav sa pozeráme optikou podnikateľov, ktorým pomohli vymôcť ich
oprávnenú a zákonnú požiadavku, keď práve druhá strana neplnila svoje povinnosti, na
ktorých plnenie sa zmluvne zaviazala (napr. nezaplatila za riadne poskytnutú službu alebo
dodaný tovar). Týka sa to najmä podnikateľa, ktorí vyhral súd, má v rukách rozsudok „v mene
republiky“, ktorý by v slušnej spoločnosti mal byť záväzný, a napriek tomu sa nevie domôcť
práva. To je práca pre exekútora. Ak vymôže peniaze, je pre jednu stranu obľúbený a druhá
strana mu nevie prísť na meno. V tomto kontexte je exekútor naozaj „posledná bodka
spravodlivosti“.
Exekútor je teda na to, aby vykonal / vymohol jednej zo strán sporu právo, keď všetky ostatné
prostriedky zlyhali.
Možnosťou je aj podanie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia. Opäť je na veriteľovi,
ako zodpovedne sa postaví k právnemu úkonu, na základe ktorého mu pohľadávka vznikne
a tiež aj k procesu celého vymáhania.
Náprava tých práv, ktoré boli ohrozené a porušené pri vnútroštátnej aplikácii práva234
Právne princípy Európskej únie sú nadradené slovenskému súdnemu poriadku. Mnohé
faktory, ale aj záväzné výkladové stanoviská možno vyvodiť z analýzy jednotlivých judikátov
členských krajín.
Rýchlosť súdneho konania je priorita v celej EÚ. Jednotlivec sa môže stať subjektom
medzinárodného práva tým, že iniciuje pred medzinárodným súdom konanie, ktorého cieľom
je priame sankcionovanie materského štátu za to, že opomenul svoje záväzky.
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Časť IX: Definovanie subjektov
vymožiteľnosť práva v SR

pre

zanalyzovanie

faktorov

ovplyvňujúcich

Pre analýzu faktorov, ktoré preukázateľne ovplyvňujú vymožiteľnosť práva musíme
zadefinovať subjekty, na ktoré dopad nízkej vymožiteľnosti práva vplýva a u ktorých chceme
sledovať zvyšovanie úrovni vymožiteľnosti práva. Aj keď je táto oblasť (vymožiteľnosti
práva) široká, komplexná a vzájomne veľmi previazaná, zameriame sa viac na podnikateľské
subjekty (fyzické a právnické osoby), vykonávajúce na území Slovenskej republiky
podnikateľskú činnosť (platiace tu dane) či už ako firma so sídlom v Slovenskej republike
(zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky), alebo vykonávajúce podnikateľskú
činnosť prostredníctvom organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby. Občania, ktorí
nevykonávajú podnikateľskú činnosť nebudú predmetom nášho skúmania v tejto analýze,
preto nebudeme sledovať ani dopad vymožiteľnosti práva na ich existenciu. Je však potrebné
zdôrazniť, že ak sa zlepší podnikateľské prostredie (vymožiteľnosť práva, služby štátu
poskytované začínajúcim podnikateľom), bude to mať dopad aj na kvalitu života občanov.
Pri analýze faktorov ovplyvňujúcich vymožiteľnosť práva v SR budú teda našimi
referenčnými subjektmi práve podnikateľské subjekty. Pokiaľ v texte spomíname
vymožiteľnosť práva vo vzťahu k štátu (štátne zákazky, grantové schémy, štátna pomoc)
rozšírime definičný obor subjektov na všetky subjekty, ktoré pri plnení svojich požiadaviek
narážajú na potrebu plniť svoje záväzky voči štátu prostredníctvom tretích osôb –
dodávateľov tovarov a služieb. Napríklad mestá, obce, VÚC, ale aj subjekty tzv. tretieho
sektora (mimovládne organizácie, občianske združenia, neinvestičné fondy, a podobne).
Budeme sledovať vymožiteľnosť práva u týchto subjektov:
Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
na Slovensku a patria pod jurisdikciu Slovenska a všeobecne aj Európskej únie. Pri každom
podnikateľskom subjekte nás bude zaujímať veľkosť podniku, či je to mikropodnik, malý
alebo stredný podnik, či veľký podnik.
Takéto delenie, resp. vnímanie z určitých uhlov pohľadu je potrebné, nakoľko nás
nezaujímajú len všeobecné štatistické ukazovatele analyzujúce faktory ovplyvňujúce
vymožiteľnosť práva, ale aj dopady vymožiteľnosti práva na jednotlivé hospodárske odvetvia.
Takisto nás bude zaujímať miera vymožiteľnosti práva v podnikateľských vzťahov
u začínajúcich podnikateľov, pretože títo majú obyčajne mierne odlišné legislatívne
povinnosti od firiem pôsobiacich na trhu viac ako rok.
Konštatujeme teda, že vymožiteľnosť práva budeme skúmať nie samoúčelne, ale s akcentom
na kvalitu podnikateľského prostredia, ktorá je na ňom jednoznačne závislá.
Ako už bolo povedané, subjekty nad ktorými budeme analyzovať faktory ovplyvňujúce
vymožiteľnosť práva budú na jednej strane podnikateľské subjekty (zaradíme sem aj subjekty

samosprávy a mimovládny sektor) a na druhej strane štátne inštitúcie, ktoré majú na úroveň
vymožiteľnosti práva svojimi aktivitami priamy vplyv (opäť sem môžu patriť samosprávy,
ktoré sa niekedy správajú ako subjekty bojujúce za svoje právo a niekedy subjekty na ktorých
záleží vymožiteľnosť práva podnikateľov).
Použijeme tzv. inštitucionálny prístup, kde vzájomná vymožiteľnosť subjektívnych práv
medzi konkrétnymi subjektmi je definovaná práve existujúcim inštitucionálnym rámcom235.
V rámci skúmania podnikania vychádzajúce z teoretického základu teórie inštitúcií boli
identifikované tri základné prúdy (Bruton a kol.)236:




inštitucionálne prostredie a podnikanie,
legitimita a podnikanie,
inštitucionálni podnikatelia.

Pri skúmaní inštitucionálneho prostredia a podnikania vychádzame zo skutočností, že
inštitúcie tak podporujú, ako aj obmedzujú podnikateľov, definujú a zároveň limitujú
príležitosti a tak ovplyvňujú nielen vznik nových firiem, ale aj ich ďalší rozvoj v rôznych
fázach podnikateľského procesu.
Skúmanie vzťahu legitimity a podnikania je založené na skutočnosti, že odvetvia a podniky
sa musia sústrediť nielen na vytváranie vlastnej produkcie, ale aj na hľadanie legitimity, teda
práva určitým spôsobom fungovať a realizovať podnikateľské aktivity. Musia sa správať
žiaducim alebo vhodným spôsobom v rámci sociálneho systému predstaveného
inštitucionálnym prostredím a jednotlivými kategóriami inštitúcií. V opačnom prípade čelia
podniky aj celé odvetvia sankciám za odklon od akceptovaných noriem. V tomto prípade
skúmame pomocou tzv. makro prístupu celú legitimitu odvetvia v spoločnosti v kontexte
v nej vytvorených inštitúcií, alebo v prípade tzv. mikro prístupu sa zameriavame na spôsob
budovania legitimity podnikmi, kde organizačné štruktúry, procesy a ľudské zdroje môžu byť
využité, aby demonštrovali akceptovateľnosť podniku pre jeho kľúčové referenčné skupiny.
Skúmanie tzv. inštitucionálnych podnikateľov možno realizovať najmä v prostredí so slabo
rozvinutými inštitúciami (najmä v tzv. rozvojových krajinách237), prípadne pri evolučnom
vytváraní nových inštitúcií. V takýchto podmienkach môžu niektorí podnikatelia na seba
preberať rolu inštitucionálnych podnikateľov a usilovať sa o zlepšenie prostredia pomocou
vytvárania a formovania inštitucionálnych štruktúr. Prichádza tak k formovaniu inštitúcií,
ktoré definujú prostredie a ovplyvňujú interakcie, z ktorých samotné vzchádzajú238.
Aj keď hovoríme o „rozvojových krajinách“, tieto tendencie v negatívnom zmysle
pozorujeme aj v štátoch Európskej únie (práve v krajinách V4), kde niektorí podnikatelia so
235

V tomto prípade za inštitúciu považujeme napríklad orgán štátnej moci (polícia, súdy) ale aj samotné
podnikateľské subjekty zaradené do kategórii podľa určitých charakteristických znakov (napr. malí
podnikatelia). Zaujímajú nás tiež kľúčoví predstavitelia definovaných inštitúcií.
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Napríklad krajiny mimo OECD.
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silnou väzbou na predstaviteľov štátnej či ekonomickej moci sa snažia vytvoriť minimálne
zdanie, že práve oni sú kľúčovými hráčmi v určitých odvetviach a že iní podnikatelia nemajú
v (akože) otvorenej hospodárskej súťaži s nimi šancu bojovať a tieto inštitúcie – podniky
a s nimi spriaznené orgány štátnej moci, či regulačné orgány sa tvária, že tvoria akúsi
nedotknuteľnú kostru239 vzájomných vzťahov v tom ktorom hospodárskom odvetví.

239

Viď. zmienka o nečestnej hospodárskej súťaži, korupcia, kartelové správanie, atď., všetko s „tichým
požehnaním“ (niektorých) orgánov štátu.

Časť X: Definovanie štatistických ukazovateľov
ovplyvňujúcich vymožiteľnosť práva v SR

pre

zanalyzovanie

faktorov

Na podporu zlepšenia justície a tým aj vymožiteľnosti práva sú potrebné objektívne,
spoľahlivé a porovnateľné údaje.
Medzi základné ukazovatele ktorých miera plnenia má priamy vplyv na kvalitu súdnictva
možno zaradiť:
 Trvanie konaní vyjadruje čas (v dňoch) potrebný na vyriešenie prípadu na súde, čiže
čas, ktorý potrebuje súd prvého stupňa na vynesenie rozhodnutia. Ukazovateľ „času
rozsúdenia“ je počet nevyriešených prípadov vydelený počtom vyriešených prípadov
na konci roka a vynásobený 365 dňami.





Čas potrebný na vyriešenie iných ako trestných prípadov240
Čas potrebný na vyriešenie občianskych a obchodných súdnych prípadov241
Čas potrebný na vyriešenie správnych prípadov242
Čas potrebný na riešenie konkurzu243

 Miera vyriešenia prípadov je pomer počtu vyriešených prípadov k počtu nových
prípadov. Meria, či sa súd stíha zaoberať novými prípadmi. Ak je miera vyriešenia
prípadov nízka a trvanie konaní dlhé, v systéme sa nahromadia nevybavené prípady.




Miera vyriešenia iných ako trestných prípadov
Miera vyriešenia občianskych a obchodných súdnych sporov
Miera vyriešenia správnych prípadov (v %)

 Počet prebiehajúcich prípadov vyjadruje počet prípadov, ktorými sa treba ešte vždy
zaoberať na začiatku obdobia (napríklad roka). Počet prebiehajúcich prípadov vplýva
na čas rozsúdenia. Skrátenie trvania konaní si preto vyžaduje opatrenia na zníženie
počtu prebiehajúcich prípadov.
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Počet iných ako trestných prebiehajúcich prípadov (na 100 obyvateľov)
Počet občianskych a obchodných súdnych prebiehajúcich prípadov (na 100
obyvateľov)

Medzi iné ako trestné prípady patria občianske a obchodné prípady a prípady súvisiace s vymáhaním,
katastrom nehnuteľností, obchodným registrom a so správnym právom.
241
Občianske (a obchodné) súdne prípady sa týkajú sporov medzi účastníkmi, napríklad sporov o zmluvách
a konkurzných konaní. Naopak občianske (a obchodné) prípady sa týkajú nesporných konaní, napríklad
nesporných platobných príkazov.
242
Správno-právne prípady sa týkajú sporov medzi občanmi a miestnymi, regionálnymi alebo vnútroštátnymi
orgánmi. Správno-právnym prípadom sa v niektorých krajinách venujú špeciálne správne súdy, v iných
občianske súdy.
243
Čas vrátenia úveru veriteľom. Časové obdobie sa počíta od omeškania spoločnosti do úhrady časti alebo
všetkých peňazí, ktoré dlhuje banke. Zohľadňuje sa aj prípadná odkladacia taktika strán, napríklad podávanie
zdĺhavých odvolaní či žiadostí o prolongáciu.



Počet správnych prebiehajúcich prípadov (na 100 obyvateľov)

 Monitorovanie a hodnotenie činností súdov: s cieľom zvýšiť kvalitu a efektívnosť
súdnych konaní by sa mali činnosti súdu monitorovať pomocou komplexného a
verejne dostupného systému zbierania informácií a pravidelne hodnotiť. Ukazovatele
odzrkadľujú dostupnosť systémov pravidelného monitorovania činností súdov a
hodnotiacich systémov.



Dostupnosť monitorovania činností súdov
Dostupnosť hodnotenia činností súdov

 Systémy IKT pre súdy: Využívanie informačných a komunikačných technológií sa
stalo nevyhnutným pre účinnosť justičnej správy. Ukazovatele odzrkadľujú
dostupnosť systémov IKT na evidenciu a správu prípadov a na komunikáciu a výmenu
informácií medzi súdmi a ich prostrediami (ako sú elektronické webové formuláre,
webové stránky súdov, sledovanie prípadov na internete, elektronické registre,
elektronické spracovanie vecí s nízkou hodnotou sporu a úhrad nesporných dlhov,
elektronické podania a videokonferencie).






Systémy IKT na evidenciu a správu prípadov
Elektronická komunikácia medzi súdmi a účastníkmi
Elektronické spracovanie vecí s nízkou hodnotou sporu244
Elektronické spracovanie úhrad nesporných dlhov
Elektronické podávanie nárokov

 Spôsoby alternatívneho riešenia sporov pre občianske a obchodné súdne prípady:
Tieto spôsoby môžu vo svojich rôznych formách dopĺňať tradičné súdne postupy.
Tento ukazovateľ odzrkadľuje dostupnosť spôsobov alternatívneho riešenia sporov.


Dostupnosť spôsobov alternatívneho riešenia sporov (arbitráž, dohoda, súdny zmier,
mimosúdny zmier)

 Odborná príprava sudcov: Odborná príprava sudcov, počiatočná a priebežná
odborná príprava počas celej ich kariéry je dôležitým prvkom kvality a účinnosti
súdnych rozhodnutí. Odborná príprava sa môže zameriavať na špecializáciu, ale aj na
zlepšenie zručností. Tento ukazovateľ poskytuje údaje o povinnej odbornej príprave
sudcov.
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Povinná odborná príprava pre sudcov
Dobrovoľná odborná príprava pre sudcov

Pojem „veci s nízkou hodnotou sporu“ predstavuje občiansky prípad, v ktorom je peňažná hodnota nároku
relatívne nízka (hodnota sa líši v závislosti od členského štátu).

 Zdroje: Rozpočet pre súdy a počet sudcov a advokátov poskytujú údaje o zdrojoch,
ktoré justičné systémy používajú.




Rozpočet pre súdy (v EUR na obyvateľa)
Počet sudcov (na 100 000 obyvateľov)
Počet advokátov (na 100 000 obyvateľov)

 Rozdiely vo vnímaní nezávislosti súdnictva



Nezávislosť súdnictva
Nezávislosť občianskej justície

Zo strategického hľadiska sa musíme naučiť rozmýšľať „v dekádach“. Nielen hľadieť
hodnoty ukazovateľov na konci roka. Musíme sa vedieť dostať do budúcnosti (uvidieť želaný
stav a definovať faktory, ktoré k nemu vedú) a potom vrátiť do minulosti, aby sme ju mohli
začať budovať s využitím merania ukazovateľov, naviazaných na identifikované faktory.

Časť XI: Návrh opatrení potrebných pre razantné a rýchle zvýšenie efektívnosti
vymožiteľnosti práva na úroveň popredných krajín EÚ
Zhrnutie problémov spôsobených nízkou efektivitou vymožiteľnosti práva z predchádzajúcich
kapitol:
Medzi hlavné problémy právneho systému z oblasti súdnictva patria neefektívnosť súdneho
systému a neprimeraná dĺžka súdnych konaní, nedostatočné zabezpečenie nezávislosti a
nestrannosti súdnictva, nepredvídateľnosť práva a nedostatočná vymožiteľnosť práva, slabá
miera informovanosti verejnosti a slabá kontrola súdnictva zo strany verejnosti.
Ďalej je problémom nedostatočná kvalita legislatívneho procesu, komplikovanosť právneho
poriadku s nízkou kvalitou a veľkým množstvom právnych noriem, slabá úroveň a
transparentnosť verejnej správy (správnych konaní), nízka úroveň právnej kultúry a
povedomia občanov. Z ústavného hľadiska je závažným problémom nízka úroveň ochrany
súkromného vlastníctva. Príčinu nízkej vymožiteľnosti práva a tým aj ochrany súkromného
vlastníctva môžeme hľadať aj v samotných súdoch a sudcoch, či už v systéme ich práce alebo
nevýkonnosti súdnej moci. Faktory neefektívneho súdnictva a slabej vymáhateľnosti práva sú
pritom vzájomne podmienené. Veľmi dlho trvá, kým sa podnikateľský subjekt dostane
k právoplatnému a vykonateľnému rozsudku, ktorý je potom exekučným titulom pre
vymoženie pohľadávky.
Právne prostredie by malo podporovať fungovanie slobodnej spoločnosti, nemalo by brániť
prirodzenému rozvoju a jeho základom budú pravidlá fungovania slobodnej a prosperujúcej
spoločnosti (viažuce sa primárne k životu a vlastníctvu ľudí), založené na princípe, že štát má
právnym systémom upravovať len nevyhnutné základné oblasti spoločenských a obchodných
vzťahov. Právnymi predpismi by mala byť sloboda jednotlivcov obmedzovaná len v prípade
preukázateľne negatívnych dopadov ich konania na iných jednotlivcov resp. verejný záujem.
Je nutné zameriavať sa na systémové riešenia všetkých uvedených problémov s cieľom
dosiahnutia želateľného stavu, výsledkom ktorého by malo byť v oblasti súdnictva vytvorenie
systémových predpokladov k zvýšeniu výkonnosti súdov a skracovaniu súdnych konaní,
vytvorenie personálnych predpokladov pre kvalifikované, nezávislé a nestranné rozhodovanie
súdov, zvýšenie kvality práce sudcov i súdneho personálu, zvýšenie informovanosti verejnosti
a tým aj väčšej transparentnosti rozhodovania súdov, čo by malo viesť k zmenšeniu priestoru
pre korupciu v súdnictve i zvýšeniu dôvery a úcty k súdnemu systému. Výsledkom
skvalitnenia legislatívneho procesu by malo byť prijímanie kvalitnejších právnych predpisov
a postupné odstraňovanie existujúcich legislatívnych nedostatkov, zákaz nepriamych
novelizácií, prijatie kvalitných teleologických noriem. Musia byť vytvorené podmienky pre
zvyšovanie právnej kultúry a povedomia občanov, úrovne správnych konaní, kvality a
transparentnosti verejnej správy, lepšiu dostupnosť verejnej správy pre občanov (egovernment), ako aj podmienky pre zjednodušovanie právneho poriadku.

V slobodnej spoločnosti sú právne pravidlá a právny systém len jedným zo spoločne
pôsobiacich normatívnych systémov. Treba rešpektovať pôsobenia právneho systému a
dôkladne analyzovať, či pri riešení konkrétnych otázok alebo problémov je najvhodnejším
alebo správnym riešením prijatie právneho predpisu.
Budeme vychádzať z popisu aktuálnej situácie popísanej v predchádzajúcich kapitolách, ale
konkrétne aj z definovaných faktorov ovplyvňujúcich vymožiteľnosť práva, pričom ku
každému priradíme to, čo sa už plánuje urobiť aj to čo navrhujeme.
Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike (v zmysle, v akom je definovaná
v predchádzajúcich častiach) nie je v súčasnej dobe na želateľnej úrovni. Vyplýva to najmä
z oficiálnych dokumentov, predovšetkým z prístupných správ o stave a činnosti súdnictva
Slovenskej republiky (s osobitným dôrazom na príčiny objektívneho vzniku zbytočných
prieťahov v súdnych konaniach, vrátane návrhov na riešenie), resp. zo správ o stave
slovenskej justície (z pohľadu vymožiteľnosti práva a plynulosti súdneho konania).
Ministerstvo spravodlivosti SR vo svojej Správe o stave slovenskej justície na základe
porovnávania vecí došlých na súdy a vecí vybavených vo všetkých agendách konštatovalo, že
stav vecí je síce vyrovnaný (t.j. že súdy vybavia nápad), ale na druhej strane počet
nevybavených vecí reštančných (t.j. vecí starších ako 6 mesiacov) je cca. 50 %. Tento stav bol
hodnotený ako neprípustný s tým, že si vyžiadal naliehavé riešenia, ktoré vychádzali
z predchádzajúcich analýz tohto stavu. O tejto skutočnosti nás často presviedčajú aj nálezy
Ústavného súdu SR, ktoré konštatujú porušenie základného práva účastníkov konania na
prerokovanie ich vecí bez zbytočných prieťahov245 a ukladajú súdom (u ktorých bol zistený
prieťah) povinnosť zaplatiť dotknutým účastníkom konania finančné zadosťučinenie
a náhradu trov ich právneho zastúpenia pred Ústavným súdom SR.
Keďže zistené príčiny mali diferencovaný charakter (tak objektívny ako aj subjektívny)
prijímané riešenia boli taktiež diferencované. Z množstva prijímaných opatrení smerujúcich
k náprave treba pripomenúť najmä legislatívnu činnosť Ministerstva spravodlivosti SR, ktorej
snahou bolo novelizovať predovšetkým procesné poriadky súdu (tak občianskoprávny,
exekučný, ako aj trestný) so zameraním na urýchlenie súdneho konania (budeme skúmať
faktory, ktoré by urýchlili súdne konanie, ale zároveň by neznížili kvalitu a vypovedaciu
hodnotu spravodlivých rozsudkov).
Jedným pomerne účinným mechanizmom kontroly súčasnej právnej úpravy smerujúcich
k dosiahnutiu vyššie uvedeného cieľa je vnútorná revízia súdu (ďalej len „revízia“), ktorá je
priamo v zákone definovaná ako druh kontroly súdu a sudcov, ktoré smerujú k prevereniu
aktuálneho stavu výkonu súdnictva a k návrhu opatrení na ich odstránenie. Revízia je
súčasťou výkonu súdnictva246 a vykonáva sa:
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Čl. 48 ods. 2 Ústavy SR
§ 54 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov

a) v päťročných časových intervaloch podľa vopred stanoveného harmonogramu revízií, ktorý
schvaľuje na návrh príslušného predsedu krajského súdu a predsedu najvyššieho súdu súdna
rada. Zameriava sa na:
 výsledky práce súdu a jeho sudcov so zreteľom na vytvorené personálne
a materiálne podmienky a zaťaženosť sudcov,
 na stav a príčiny starších nevybavených vecí a prieťahy v konaní,
 dodržiavanie procesných predpisov, náležitostí zápisníc a rozhodnutí,
zákonných lehôt na konanie a rozhodnutie,
 včasnosť vyhotovovania a vypravovania súdnych rozhodnutí,
 úroveň prípravy súdnych pojednávaní a priebehu súdnych pojednávaní,
využívaní pojednávacích dní a príčiny odročovania pojednávaní,
 úroveň práce súdnych oddelení a kancelárií, úroveň súdnych písomností,
 preskúmateľnosť prideľovania spisov podľa rozvrhu práce,
 dôvodnosť zmien rozvrhu práce a dodržiavanie postupu tvorby, rozvrhu práce,
 zachovávanie požiadaviek na špecializáciu sudcov,
 dôstojnosť správania sa sudcov, súdnych úradníkov a ďalších zamestnancov
súdu, ako aj dôstojnosť prostredia súdu,
 účinnosť vybavovania sťažností247. Tento rozsah revízie nemožno zúžiť248.
b) mimo rámca harmonogramu revízií (ďalej len „mimoriadna revízia“), ak je to nevyhnutné
na prijatie opatrení. Zameranie mimoriadnych revízií na určité oblasti výkonu súdnictva určí
raz ročne súdna rada na návrh ministra, predsedov krajských súdov a predsedu najvyššieho
súdu. Vychádza pritom aj z vlastných poznatkov z vybavovania sťažností a podnetov
fyzických osôb a právnických osôb o úrovni výkonu súdnictva.
Platná právna úprava umožňuje predsedom krajských súdov a predsedovi najvyššieho súdu
SR (z vlastného podnetu alebo na podnet ministra) nariadiť mimoriadnu revíziu aj nad rámec
revízií podľa odseku 2, za predpokladu, že je to nevyhnutné na overenie podnetov
o závažných nedostatkoch vo výkone súdnictva alebo zistenie ich príčin249.
Musí byť samozrejme zachovaný princíp nezávislosti súdnictva a výkonom revízie sa nesmie
zasahovať do rozhodovacej činnosti súdu a sudcov250.
Z praxe je zrejmé, že v niektorých prípadoch je veľmi obtiažne, či až nemožné rozhodnúť
a aplikovať na ne všeobecný procesný mechanizmus, ktorý by bol spôsobilý viesť k ich
ukončeniu. To však nič nemení na skutočnosti, že stále existujú snahy smerujúce k náprave vo
forme rozmanitých opatrení, ale najmä v legislatívnej oblasti.
Napriek tomu nás správy EÚ, OECD či G8 presviedčajú v tom, že vymožiteľnosť práva
v Slovenskej republike je ďaleko za požadovanou úrovňou a hľadanie riešenia je preto veľmi
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§ 55 ods. 2 písm. a/ až k/ zákona č. 757/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
§ 55 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
249
§ 55 ods. 5 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
250
§ 56 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
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aktuálne a naliehavé. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že nevymožiteľnosť práva ide ruka
v ruke s neprimeranou dĺžkou súdneho konania; má s ňou bezprostrednú súvislosť.
Ďalší rozvoj podnikateľského prostredia nie je možný bez pružnej tvorby práva reagujúceho
na zmeny. Právny systém musí nielen reagovať, ale aj predvídať vývoj podnikateľského
prostredia. Musí si však zachovať potrebnú stabilitu a zabezpečiť tak optimálnu mieru právnej
istoty, nakoľko každá zmena právneho predpisu zasahuje do každodennej existencie
podnikateľských subjektov.
Je potrebné posilniť prepojenie prognózovania ekonomického rozvoja s tvorbou ucelenej
predstavy o objektívnych potrebách zmien v právnom poriadku. Podporiť prijatie takých
opatrení, ktoré obnovia dôveru v právo, vytvoria predpoklady pre kvalitný a stabilný právny
systém. Ako predpoklad pre skvalitnenie rozhodovacej činnosti súdov a ostatných orgánov
verejnej moci, zabezpečenie účinnej ochrany základných práv a slobôd, zvýšenie
vymožiteľnosti práva, odstránenia prieťahov v konaniach a zabezpečenie rozvoja a prosperity
štátu a spoločnosti.
Vláda SR v snahe zabrániť zneužívaniu skrátených foriem legislatívnych konaní príjme
prísnejšie legislatívne pravidlá tvorby právnych predpisov.
Zintenzívnia sa práce na elektronizácii súdov v záujme komfortu účastníkov súdneho
konania. Rezort spravodlivosti starostlivo pristúpi k projektu elektronického doručovania
súdnych rozhodnutí do povinných dátových schránok tak, aby sa obmedzili možnosti
obštrukcií a zároveň boli primerane chránené procesné práva všetkých účastníkov konania.
Vláda za dôležité považuje tvoriť takú legislatívu, v ktorej bude vytvárať priaznivejšie
podmienky pre slobodné a bezpečné podnikanie, odstraňovať administratívne bariéry
v podnikaní a bude chrániť spotrebiteľa.
Na zabezpečenie priorít vláda vytvorí predpoklady pre kvalitný výkon súdnictva je potrebné:
 prijať opatrenia, ktoré prispejú k zvýšeniu informovanosti verejnosti o činnosti
súdov,
 prehodnotiť doterajší systém hodnotenia sudcov tak, aby objektívne odrážal
výkonnosť sudcov a kvalitu ich rozhodovacej činnosti s cieľom vytvoriť sudcovský
zbor na vysokej odbornej úrovni,
 prijať protikorupčné opatrenia, najmä zriadi trvalú telefónnu linku, na ktorú bude
možné oznámiť korupčné správanie sudcov a zamestnancov súdov, prijme legislatívne
opatrenia na vyhodnocovanie oznámení o korupčnom správaní, na podávanie
trestných oznámení, podnetov na začatie disciplinárneho konania a navrhovanie
ďalších potrebných opatrení,
 zvýši transparentnosť vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v Slovenskej
republike verejne dostupnými službami aj v záujme ochrany vlastníkov nehnuteľností,

Vhodne zorganizovaný súdny systém a primerane nastavené procesné pravidlá sú základné
podmienky na to, aby súdy netvorili bariéru zvyšovania súčasnej nízkej úrovne
vymožiteľnosti práva na Slovensku, ale aby tieto bariéry pomáhali účinne odstraňovať.
Ak chceme porovnávať vymožiteľnosť práva na Slovensku s poprednými krajinami
Európskej únie, asi najvýraznejším rozdielom je efektívne a účinné postihovanie fyzických
osôb, ktoré sa dopustili nekalej činnosti buď ako fyzické osoby, alebo osoby participujúce ako
štatutárni zástupcovia právnických subjektov.
Napríklad v Rakúsku platí že:
 ak bola fyzická osoba odsúdená za úmyselné skrývanie, alebo znižovanie majetku
s cieľom znemožniť uspokojenie veriteľa a pokiaľ je tento záznam v registri trestov,
 ak sa dokáže poškodzovanie veriteľa, resp. zvýhodňovanie niektorého z veriteľov,
podvod so sociálnymi dávkami a príspevkami, organizovanie čiernej práce, alebo
ohrozovanie záujmov veriteľov čo i len hrubou nedbalosťou,
 v prípade právoplatného odsúdenia za iné trestné činy, po dobu kedy sú zapísané
v registri trestov, ak bol tento človek odsúdený na viac ako 3 mesiace (a to aj
podmienečne), alebo ak mu bola udelená finančná pokuta vo výške 180 denných
sadzieb (denná sadzba závisí od príjmu a majetkových pomerov odsúdeného),
 v prípade potrestania zo strany daňového úradu napr. za pašovanie, resp.
neodvádzanie poplatkov pri exporte, alebo importe, v prípade obchodu s kradnutým
tovarom, pri úmyselnom zásahu do monopolného práva v štátu v daných odvetviach,
pokiaľ bola udelená pokuta aspoň 726 EUR a neuplynulo aspoň 5 rokov od udelenia
trestu,
Potom živnostenský úrad odmietne udeliť živnostenské oprávnenie aj vtedy, ak sa vyššie
uvedené a podobné činy udiali v zahraničí.
Pri návrhu opatrení potrebných pre razantné a rýchle zvýšenie efektívnosti vymožiteľnosti
práva na úroveň popredných krajín EÚ budeme vychádzať hlavne z odporúčaní opatrení,
ktoré súvisia s vymožiteľnosťou práva malých a stredných podnikov, napríklad tých, ktoré
odporúča už spomínaná Slovak Business Agency:
Reforma justície, ktorá bude predstavená verejnosti v roku 2014251 bude v kontexte zvýšenia
vymožiteľnosti práva riešiť aj procesné prostredie, ktoré sa dočká komplexnej rekodifikácie.
Chrbtovú kosť procesného prostredia budú tvoriť tri nové kódexy: Správny, Civilný sporový
poriadok a Civilný mimosporový poriadok. Plánovaným výsledkom má podľa Ministerstva
spravodlivosti byť vyššia miera špecializácie súdov a v nadväznosti na to aj rýchlejšie
a kvalifikovanejšie rozhodovanie – viď. princíp č. 2 v časti XII. Záver.
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Koncom roku 2014 plánuje Ministerstvo spravodlivosti predložiť návrjhy zákonov v paragrafovej podobe na
rokovanie vlády.

Súčasné podnikateľské prostredie, v ktorom viac ako kedykoľvek predtým ide o efektívne
nastavenie procesov a čo najefektívnejšie zapojenie ľudských zdrojov, si v prípade potreby
vymožiteľnosti subjektívnych práv svojich predstaviteľov (podnikateľských subjektov)
vyžaduje rovnako efektívne nastavenia procesov „civilného práva procesného“ a efektívne
vyťažovanie ľudských zdrojov v súdnictve.

Opatrenia podľa Štúdie Vymožiteľnosti práva v podnikateľských vzťahoch252 –
Občianske súdne konanie a sudcovské právo:



Zavedenie koncentračnej zásady pri dokazovaní (t.j. lehoty na označení všetkých
dôkazov a opísanie rozhodujúcich skutočností).

Súčasný stav a právna úprava
Podľa súčasnej právnej úpravy sa dokazovanie vykonáva najneskôr do vyhlásenia
rozhodnutia vo veci samej (§ 120 ods. 4 OSP). V tomto smere existujú v občianskom
súdnom poriadku výnimky vo veciach na ochranu osobnosti podľa Občianskeho zákonníka,
vo veciach ochrany podľa predpisov o masovokomunikačných prostriedkoch, v sporoch
vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou, o základe veci v sporoch o
ochranu hospodárskej súťaže, o základe veci v sporoch o ochranu práv porušených alebo
ohrozených nekalo-súťažným konaním, o základe veci v sporoch z porušenia alebo ohrozenia
práva na obchodné tajomstvo, v ktorých majú účastníci konania povinnosť opísať
rozhodujúce skutočnosti o veci samej a označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení
najneskôr do skončenia prvého pojednávania (§ 118a OSP).
Navrhovaná zmena253
Odporúčame rozšíriť tzv. zákonnú koncentračnú zásadu na všetky konania podľa vzoru
českého civilného konania. Dňa 1. júla 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 7/2009 Sb.,
ktorým sa mení OSŘ.
V dôvodovej správe je novela OSŘ označená ako súhrnná a to vzhľadom k tomu, že v súlade
s dlhodobým cieľom zlepšenia efektívnosti justície mení hneď niekoľko oblastí právnej
úpravy civilného procesu. Nástrojom k sústredeniu a zefektívneniu konania a k urýchlenému
rozhodnutiu vo veci je mimo iného aj tzv. zásada koncentrácie konania.
Česká254 úprava koncentrácie konania (§ 118c OSŘ), všeobecne predstavuje vytvorenie
časového priestoru účastníkom konania, v ktorom musia splniť povinnosť tvrdenia a dôkaznú
povinnosť. Časové obmedzenie je spravidla dané skončením prvého pojednávania, vecné
obmedzenie je určené zákonným výpočtom vecí, v ktorých sa uplatňuje vysoký spoločenský
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http://www.sbagency.sk/sites/default/files/file/studia-vymozitelnost_prava-mar2011.pdf
http://www.sbagency.sk/sites/default/files/file/studia-vymozitelnost_prava-mar2011.pdf, strana č. 11
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Z dôvodov, že Česká republika je v členom EÚ aj OECD a navyše patrí pod neformálne zoskupenie V4, je
žiaduce použiť takýto návrh, aj v kontexte ostatných častí tohto dokumentu.
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záujem na efektívnom a rýchlom konaní, resp. rozhodnutí (v Slovenskej republike § 118a
OSP). To je tzv. zákonná koncentrácia konania. Zákonná koncentrácia konania bola naproti
tomu v Českej republike nielen zachovaná, ale od 1. júla 2009 sa uplatní už vo všetkých
konaniach. Možnosť prihliadnuť k neskôr uvedeným skutočnostiam a označeným dôkazom
ostáva zachovaná iba na prípady, kedy pôjde o skutočnosti alebo dôkazy, ktoré účastník
nemohol bez svojej viny včas uviesť, ako aj o skutočnosti alebo dôkazy ktoré účastníci uviedli
potom, čo bol niektorý z nich vyzvaný k doplneniu rozhodujúcich skutočností.
Na základe uvedeného navrhujeme zaviesť povinnosť predloženia návrhov na ďalšie
dokazovanie v tzv. prípravnom konaní napríklad 20 dní pred vytýčeným termínom
pojednávania tak, aby súd mohol rozhodnúť vec na 1. pojednávaní. „Aby rozhodnutie
sporu na prvom pojednávaní nepatrilo do ríše fantácie alebo nebolo vzácnou výnimkou
z pravidla, ale samotným pravidlom“255.
Toto opatrenie je v súlade so snahou zákonodarcu, prenášať zodpovednosť na aktivitu
účastníkov konania súvisí najmä s týmto faktorom ovplyvňujúcim vymožiteľnosť práva:
„Kvalita žaloby podanej na súd a zodpovedné správanie sa subjektu v priebehu konania“.
Pri vedení sporu preto podporujeme návrh zavedenia inštitútu takzvaného predbežného
vypočutia strán, na základe ktorého bude úlohou súdu určiť, ktoré skutočnosti sú medzi
účastníkmi sporné a ktoré nie. Dôjde tiež k vysloveniu predbežného právneho názoru
a určeniu smeru dokazovania zo strany sudcu.



Obmedzenia dôvodov súdu odročiť pojednávanie, resp. odročiť ho výlučne na
najbližší pracovný deň ako účinný prostriedok proti obštrukciám účastníka konania.

Súčasný stav a právna úprava
Súdy majú podľa § 6 OSP v konaní postupovať v súčinnosti so všetkými účastníkmi konania
tak, aby ochrana práv bola rýchla a účinná. Súd pokračuje v konaní, aj keď sú účastníci
nečinní. Ak sa riadne predvolaný účastník nedostaví na pojednávanie ani nepožiadal z
dôležitého dôvodu o odročenie, môže súd vec prejednať v neprítomnosti takého účastníka;
prihliadne pritom na obsah spisu a dosiaľ vykonané dôkazy (§ 101 ods. 2 OSP). Podľa § 119
OSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov, ktoré sa musia oznámiť, čo
znamená, že by malo ísť o výnimočné prípady, pričom ukončenie dokazovania a následné
vynesenie rozsudku by sa malo v zásade uskutočniť hneď na prvom pojednávaní. Prax
však urobila z tejto výnimky skôr zásadu, a rozhodovanie obchodných vecí na prvom
pojednávaní je skôr raritou ako pravidlom (viď. citát Tomáša Boreca). Zároveň sa v drvivej
väčšine prípadov odročuje na termín, ktorý je od toho predchádzajúceho vzdialený niekoľko
mesiacov hraničiacich niekedy až s obdobím 1 roka.
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Tomáš Borec, Minister spravodlivosti SR

Navrhovaná zmena256
Z praxe advokátov, ako aj praxe zahraničných súdov napr. v trestných veciach v susednom
Rakúsku odporúčame, aby mali súdy 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.
Občiansky súdny poriadok v aktuálne platnom znení precizuje okrem procesných úkonov aj
skutočnosť, ak je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka, alebo jeho
zástupcu. V takom prípade, musí návrh na odročenie pojednávania obsahovať aj vyjadrenie
ošetrujúceho lekára257, že zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu neumožňuje účasť
na pojednávaní. Za takéto vyjadrenie sa považuje vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že účastník
alebo jeho zástupca nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného zhoršenia
zdravotného stavu sa zúčastniť pojednávania (§ 119 ods. 3 OSP).



Stanovenie lehôt pre rozhodnutie súdu v obchodných veciach (obdoba 6 mesačnej
lehoty v OSP na vydanie rozhodnutí vo veciach starostlivosti o maloletých).

Súčasný stav a právna úprava
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. Z praxe sú
známe javy, že v zložitejších prípadoch, akými prejednávané obchodné vzťahy často krát sú,
je dĺžka konania dosahuje dĺžku aj niekoľko mesiacov až niekoľko rokov258.
Navrhovaná zmena259
Preto navrhujeme, aby, ako je tomu v konaniach starostlivosti o maloletých, mali súdy
stanovenú lehotu na vybavenie veci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 6 mesiacov
od začatia konania.
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http://www.sbagency.sk/sites/default/files/file/studia-vymozitelnost_prava-mar2011.pdf, strana č. 14
Vzor napr. tu: http://www.najpravo.sk/rady-a-vzory/vzory-zalob-a-zmluv/v/vyjadrenie-osetrujuceho-lekarapri-ziadosti-o-odrocenie-pojednavania-vzor.html
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http://www.sme.sk/c/7140220/slovenske-sudy-su-pomale-a-vyriesili-menej-veci-vsima-si-brusel.html
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http://www.sbagency.sk/sites/default/files/file/studia-vymozitelnost_prava-mar2011.pdf, strana č. 17
257



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

Súčasný stav a právna úprava
Právna úprava súdnych poplatkov už umožňuje vrátiť časť zaplatených súdnych poplatkov v
skutkovo rôznych situáciách, napríklad v prípade ukončenia súdneho sporu súdnym zmierom
(dohodou o urovnaní schválenou súdom). Predovšetkým ide o to, že súdne poplatky môžu byť
dobrým nástrojom na motivovanie samotných účastníkov, ale aj súdu k čo najrýchlejšiemu
ukončeniu súdneho sporu.
Podľa § 11 ods. 7 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
platí, že: „Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania
vo veci samej, vráti sa im 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia
účastníci schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania vo veci samej, vráti sa im 50 %
zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmierom v
zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku v konaní podľa tretej časti
Občianskeho súdneho poriadku260.
Navrhovaná zmena261
Navrhujeme "motivovať" súdy262 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.
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. Toto zníženie nákladov pre účastníkov umožní čiastočne
reparovať ujmu spôsobenú spoplatnenému účastníkovi prieťahmi v konaní.
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Napr. tu: http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-sudnych-poplatkoch/
http://www.sbagency.sk/sites/default/files/file/studia-vymozitelnost_prava-mar2011.pdf, strana č. 18
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Chceme predsa tiež motivovať podnikateľské subjekty, aby sa s dôverou obracali na súdy a dane, odvody, či
poplatky štátu (napr. súdne poplatky), platili „s dôverou a radosťou“.
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Uprednostnenie doručovania listín účastníkov súdnymi doručovateľmi v spojení so
skrátením odberných lehôt.

Súčasný stav a právna úprava
Doručovanie v civilnom procese predstavuje jednu z imanentných súčastí súdneho konania,
ktorá tiež tvorí súčasť základu právnej úpravy pre vymožiteľnosť práva. Pozornosť
zameriame na doručovanie právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré sú podnikateľmi, a
osobitne na inštitút tzv. fikcie doručenia a spôsoby doručovania súdnych zásielok.
Podľa § 45 ods. 1 OSP súd doručuje písomnosť sám alebo poštou. Súd môže doručiť
písomnosť aj prostredníctvom súdneho exekútora, orgánu obce alebo príslušného útvaru
Policajného zboru a v prípadoch ustanovených osobitným predpisom aj prostredníctvom
Ministerstva spravodlivosti SR.
Ustanovenia § 142 a 143 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 543/2005 Z.z. v znení
neskorších predpisov (Spravovací a kancelársky poriadok pre okresné súdy, krajské súdy,
Špeciálny súd a vojenské súdy) upravujú otázku doručovania písomností súdom
prostredníctvom tzv. súdnych doručovateľov, čo by mali byť zamestnanci súdu poverený
danou administratívnou činnosťou. Doručenie písomnosti súdu súdnym doručovateľom sa
podľa § 142 ods. 1 cit. vyhlášky vykoná na pokyn predsedu súdu, riaditeľa správy súdu,
predsedu senátu alebo súdneho úradníka.
Súdny doručovateľ vykonáva všetky doručenia bez prieťahov a podľa pokynov osoby na
doručenie písomnosti súdu súdnym doručovateľom.
Podľa § 47 ods. 1 OSP do vlastných rúk treba doručiť písomnosti, pri ktorých tak ustanovuje
zákon, a iné písomnosti, ak to nariadi súd.
Podľa § 48 ods. 2 OSP ak nie je možné doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu jej
sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná
adresa nie je súdu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej
zásielky súdu za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu,
sa o tom nedozvie.
Podľa § 48 ods. 3 OSP ak nie je možné doručiť písomnosť fyzickej osobe ktorá je
podnikateľom na adresu jej miesta podnikania uvedenú v obchodnom registri alebo v inom
registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je súdu známa, písomnosť sa považuje po
troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky súdu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa fyzická
osoba ktorá je podnikateľom o tom nedozvie.
Ako vyplýva z vyššie uvedených ustanovení OSP, tzv. fikcia doručenia sa uplatňuje rovnako
pri právnických osobách ako aj fyzických osobách – podnikateľoch tak, že zásielka sa
považuje za doručenú tretím dňom od vrátenia nedoručenej zásielky súdu. Na tomto mieste
však treba uviesť, že obdobie od kedy poštový doručovateľ uloží zásielku na pošte, aby si ju

adresát mal možnosť vyzdvihnúť a do vtedy keď pošta vráti súdu túto zásielku ak si ju adresár
nevyzdvihol, sa riadny mimozákonnou úpravou v podobe Poštových podmienok263.
Podľa bodu 21.1. písmeno a) Poštových podmienok264 zásielku označenú poznámkou „Uložiť
..... dní“, si môže adresát alebo oprávnený prijímateľ prevziať v odbernej lehote, ktorú určil
odosielateľ, alebo podľa bodu 21.1. písmeno b) Poštových podmienok zásielku označenú
poznámkou „Neukladať“, vráti pošta späť odosielateľovi, ihneď po neúspešnom pokuse
o doručenie, resp. po opakovanom pokuse o doručenie (Úradné zásielky so službou
Opakované doručenie na žiadosť odosielateľa), (pričom obvyklá odberná lehota v zmysle
Poštových podmienok predstavuje 18 kalendárnych dní – nevzťahuje sa na predchádzajúce
dva prípady).
Z uvedeného vyplýva, že ak odosielateľ (napr. súd) neurčí inak, je doba uloženia nedoručenej
zásielky 18 kalendárnych dní. Táto skutočnosť jednoznačne predlžuje a sťažuje celkový
priebeh súdneho konania.
Navrhovaná zmena265
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 pre inými druhmi doručovania
uvedenými v § 45 ods. 1 OSP.
Pre uvedenú činnosť je samozrejme potrebné vytvoriť materiálne a personálne podmienky.
Ako podmienku výkonu činnosti súdneho doručovateľa, odporúčame dosiahnutie minimálne
prvého stupňa (dosiahnutý akademický titul „Bc.“) vysokoškolského vzdelania právnického
smeru. Uvedenou činnosťou by pritom mohli súdni doručovatelia získavať prax potrebnú pre
svoj prípadný ďalší odborný rast na súdoch po dosiahnutí vyšších stupňov právnického
vzdelania (s akademickým titulom „Mgr.“, „JUDr.“, PhD.“, apod.).
Zároveň navrhujeme, aby bol v OSP výslovne uvedený odkaz na poštové podmienky a
zároveň explicitne uvedená povinnosť súdu požiadať o kratšiu dobu uloženia zásielky
(namiesto štandardnej 18 dňovej lehoty), napríklad v obchodných veciach v trvaní 3
kalendárnych dní.
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Napr. tu: http://www.posta.sk/subory/36961/postove-podmienky-vseobecna-cast-vnutrostatny-styk.pdf
Vidíme, že na rýchlosť súdneho konania nevplývajú len jeho účastníci a súdy, ale aj tretie subjekty.
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http://www.sbagency.sk/sites/default/files/file/studia-vymozitelnost_prava-mar2011.pdf, strana č. 20
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Tieto návrhy by efektívne narúšali snahu niektorých subjektov o účelové využívanie 18
dňovej odbernej lehoty na pošte.



Sudcovské právo a dotváranie (výklad) práva konštantnou judikatúrou – zamedzenie
vzniku nepreskúmateľných a nepresvedčivých rozhodnutí266.

Súčasný stav a právna úprava
V kontinentálnom systéme práva má na rozdiel od angloamerického systému práva súdne
rozhodovanie menší a hlavne iný vplyv na tvorbu, alebo dotváranie práva. Osvietenecká
teória deľby štátnej moci tu viedla k striktnému štrukturálnemu oddeleniu zákonodarnej moci
od moci súdnej. Dôsledkom toho potom vznikol teoretický názor, že súd môže rozhodovať
výlučne vo vzťahu k účastníkom konania, a nikdy nemôže vydávať rozhodnutia záväzné
všeobecne. Napriek tomu však súčasná literatúra väčšinou pripúšťa, že súdne rozhodovanie, a
to najmä tzv. konštantná judikatúra vyšších súdov, ktorá býva oficiálne alebo neoficiálne
publikovaná, pôsobí akoby bola prameňom práva.
V súčasnosti sa však v súdnej praxi aj na vyšších stupňoch súdov vyskytujú „prekvapivé
rozhodnutia267“ (bez súvisu s integrovaným celkom), ktoré vo všeobecnosti spôsobujú
oslabovanie dôvery najmä malých a stredných podnikov v súdny systém, a v jednotlivom
zhoršenie vymožiteľnosti ich konkrétnych práv uplatnených v občianskom súdnom konaní.
Preventívne by pred vydávaním takýchto "prekvapivých rozhodnutí" malo pôsobiť vytváranie
tzv. konštantnej judikatúry Najvyššieho súdu SR. Podľa zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch (§
22)
Najvyšší súd SR by mal za účelom zabezpečenia jednotného výkladu a jednotného používania
zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov zverejňovať súdne rozhodnutia
zásadného významu a prijímať stanoviská k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
Nejednotnosť právnych názorov súdov, vrátane jednotlivých senátov Najvyššieho súdu SR,
vedie k právnej neistote a nízkej predvídateľnosti rozhodnutí súdov v obdobných právnych
prípadoch.
Základom jednotnej aplikácie práva sú predovšetkým zjednocujúce stanoviská Najvyššieho
súdu SR. Uvedený stav nevytvárania zjednocujúcej judikatúry a zjednocujúcich stanovísk
vytvára stav silnej právnej neistoty.

266

Viď. faktor ovplyvňujúci vymožiteľnosť práva: „Zákonné, spravodlivé a presvedčivé súdne rozhodnutie“
Rozhodnutia súdov v „do očí bijúcom“ rozpore s konštantnou judikatúrou, či zvyklosťou v oblasti vymáhania
subjektívnych práv, oslabia dôveru v objektívnosť systému. Nepotrebujeme konštantnú judikatúru so 100%
zhodnosťou, ale jednotlivé rozhodnutia sa musia na seba aspoň podobať a vykazovať určité spoločné znaky.
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Navrhovaná zmena268
Za týmto účelom navrhujeme v §§ 22 - 23 zákona o súdoch doplniť oprávnenie okresných a
krajských súdov požadovať od Najvyššieho súdu SR vydanie zjednocujúceho usmernenia,
alebo stanoviska k prejednávanej veci. V prípade dotknutých účastníkov sporu by toto právo
spočívalo v možnosti podania podnetu príslušnému súdu prejedávajúcemu konkrétnu vec na
prerušenie konania za účelom zjednotenia výkladu aplikovaného práva prijatím
zjednocujúceho stanoviska Najvyšším súdom SR. Podobne funguje v súčasnosti prerušenie
konania z dôvodu návrhu súdu na posúdenia otázky nesúladu aplikovaného predpisu s
predpisom vyššej právnej sily Ústavným súdom SR (§ 109 ods. 1 písm. b) OSP), alebo z
dôvodu posúdenia výkladu práva Európskej únie ako predbežnej otázky Súdnym dvorom
Európskych spoločenstiev (§ 109 ods. 1 písm. c) OSP).



Zavedenie inštitútu asistenta sudcu na okresných a krajských súdoch.

Súčasný stav a právna úprava
V súčasnosti platná právna úprava (§ 19 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších
predpisov) dáva len možnosť prideliť (len) sudcovi Najvyššieho súdu SR asistenta, pričom
tento je štátnym zamestnancom a má práva a povinnosti vyššieho súdneho úradníka.
Navrhovaná zmena
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 (všeobecne teda prípravné práce v súvislosti s prejednaním
veci). 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.



Detailný elektronický rozpis súdnych pojednávaní.

Súčasný stav a právna úprava
Elektronizácia súdnictva patrí k cieľom Vlády SR. Je snahou Vlády SR, aby mal každý súd
svoju internetovú stránku so základnými informáciami (adresa, kontaktné telefónne čísla,
zoznam sudcov, úradné hodiny, rozvrh práce sudcov a pod.) v jednoducho dostupnej a
zrozumiteľnej podobe, ako aj so štatistikou jeho rozhodovacej činnosti.
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Navrhovaná zmena269
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.
Konkurzné, reštrukturalizačné a exekučné konanie:
Konkurzy a reštrukturalizácie na Slovensku270
2010

2011

2012

2013

Vyhlásené konkurzy

379

392

362

394

Povolené reštrukturalizácie

104

99

90

113

V oblasti týkajúcej sa zlepšenia vymožiteľnosti práva na základe vymáhania finančných
prostriedkov formou konkurzu a reštrukturalizácie, považujeme za dostačujúce opatrenia,
zavedené prostredníctvom novelizácií zákona o konkurze a reštrukturalizácii z rokov 2012
a 2013, prostredníctvom ktorých by sa malo legislatívne zabezpečiť aby271:




manažéri firiem priznali problémy včas, skôr než neúspešným podnikaním minú aj
posledný majetok, ktorého predajom by mohli zaplatiť aspoň časť dlhov;
im veritelia mohli reálne hroziť bankrotom;
sa reštrukturalizácia zmenila na metódu, ako si firma môže reálne udržať svoj biznis
a nielen v réžii majiteľov predĺžiť agóniu na ktorej konci je aj tak konkurz.

Medzi kľúčové novinky konkurznej novely patria:
 na konkurzný návrh stačí veriteľovi pohľadávka 30 dní po splatnosti a potvrdenie, že
ju má v účtovníctve, plus musí označiť ešte jedného veriteľa,
 pohľadávky osôb spriaznených s vlastníkmi úpadcu sú paušálne podriadené,
 pohľadávku veriteľa môže poprieť aj iný veriteľ, nie iba správca,
 zmena definície predĺženia; predĺžený bude podnikateľ, ktorého záväzky (znížené
o pohľadávky spriaznených osôb) presahujú jeho majetok.
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Stále je však badať , že reálne dôsledky nižšej výkonnosti firiem, ktorá vedie ku konkurzu či
reštrukturalizácií najviac závisí od zámerov a poctivosti ľudí – majiteľov a manažérov
dotknutých firiem, správcov a sudcov272.
Opatrenia podľa Štúdie Vymožiteľnosti práva v podnikateľských vzťahoch273 –
Rozhodcovské konanie (arbitráž) a civilná mediácia:
















272

Doplniť do zákona o rozhodcovskom konaní povinnosť zverejňovať vydané
rozhodcovské rozsudky na internete, aby sa tým zvýšila dôvera podnikateľov
v zákonnosť ich rozhodovania.
Obnovenie štátnej arbitráže (stálych rozhodcovských súdov) zriadených štátom, čo by
mohlo z dôvodu „garancie štátu“ mať pozitívny vplyv na zvýšeniu dôvery
podnikateľov k tomuto alternatívnemu typu rozhodovania ich sporov.
Úprava požiadaviek na bezúhonnosť a dôveryhodnosť rozhodcov obdobne, ako
upravené požiadavky na bezúhonnosť a dôveryhodnosť fyzických osôb pri iných
porovnateľných funkciách.
Zaviesť obligatórnu podmienku pre výkon funkcie rozhodcu – predchádzajúca prax
v právnickom alebo ekonomickom povolaní v trvaní najmenej 5 rokov.
Odstrániť konflikt záujmov, t.j. aby stály rozhodcovský súd vrátane jeho rozhodcov
nesmel uskutočňovať rozhodcovské rozhodnutia vo veciach , v ktorých by účastníkom
rozhodcovského konania bola osoba ovládajúca zriaďovateľa, osoba ovládaná
zriaďovateľom, osoba konajúca v zhode so zriaďovateľom, ale ani vo veciach,
v ktorých by účastníkom rozhodcovského konania bol samotný zriaďovateľ stáleho
rozhodcovského súdu.
Zavedenie povinnosti zriaďovateľa zložiť pri zriadení stáleho rozhodcovského súdu
peňažnú čiastku v určitej výške ktorá bude slúžiť na zabezpečenie finančných úhrad
súvisiacich so zodpovednosťou zriaďovateľa za činnosť stáleho rozhodcovského súdu,
resp. povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou rozhodcovských
orgánov.
Vhodnými nástrojmi zvýšiť publicitu/popularitu civilnej mediácie274, aby nebola len
okrajovým spôsobom riešenia vymožiteľnosti práva podnikateľských subjektov v SR.
Zaviesť odklon od kvantity mediátorov k ich vyššej kvalite, s doplnením povinných
predpokladov ich registrácie o dosiahnuté právnické vzdelanie a právnu prax v dĺžke
minimálne 5 rokov.
Zaviesť daňový alebo odvodový bonus pre podnikateľov, ak neboli účastníkom
súdneho konania v určitom vopred stanovenom období.

Dobrým príkladom je najčerstvejší prípad veľkej slovenskej stavebnej firmy – Doprastav, a.s.. V istom
zmysle zákonná reštrukturalizácia dokáže nabúrať pravidlá trhovej ekonomiky a dočasne zvýhodňuje menej
konkurencieschopných voči konkurentom. V odvetviach s pár hráčmi, môže jednému „prestávka“ v platení
starých záväzkov, úverov a ďalších dlhov výrazne prilepšiť.
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Osoba mediátora by svojou odbornosťou v konkrétnej oblasti (napríklad odborník na patentové právo) mohla
priniesť riešenie vedúce k zmieru v hospodárskom spore (napríklad v patentovom), ktoré by uspokojilo
pomerným spôsobom (a nikde nie je napísané, že by to nemohlo byť 50/50) obidve strany.

Súčasný stav rozhodcovského konania
V zmysle Zákona o rozhodcovskom konaní sa účastníci zmluvného vzťahu môžu dohodnúť
na základe rozhodcovskej zmluvy / doložky na odňatí právomoci štátnych súdov a zverení
rozhodnutia ich existujúceho alebo budúceho tuzemského alebo medzinárodného obchodnoprávneho sporu rozhodcom.
V zmysle § 6 a § 12 ZRK môžu byť rozhodcovským orgánom buď rozhodca alebo stály
rozhodcovský súd. V súčasnosti je v zozname stálych rozhodcovských súdov vedenom na
Ministerstve spravodlivosti SR zapísaných spolu 144 týchto rozhodcovských orgánov.
Na rozdiel od ďalej uvedenej mediácie, ktorej výsledkom je uzavretie alebo neuzavretie
dohody (zmieru) účastníkmi sporu, rozhodcovský, rovnako ako všeobecný (štátny) súd musí
spor vždy prejednať alebo rozhodnúť.
Vo všeobecnosti patria medzi výhody rozhodovania sporov v rozhodcovskom konaní ako
alternatívnej možnosti k súdnemu konaniu275:






flexibilita konania z hľadiska účastníkov aj rozhodcovského orgánu;
nižšie trovy konania;
neformálny prístup a postupy bez zložitých procedúr;
vytvorenie rozhodcov a rozhodcovských súdov na báze špecializácie, ktoré bude viesť
k rýchlemu a efektívnemu rozhodnutiu;
minimálne zásahy všeobecných súdov do priebehu rozhodcovského konania, ktoré sú
obmedzené len na dodržiavanie zákonnosti v tomto konaní.

I keď sa základe vyššie uvedeného demonštratívneho výpočtu výhod rozhodcovského
konania, ako aj pomerne vysokého počtu zriadených stálych rozhodcovských súdov, môže sa
na prvý pohľad zdať, že ide o ideálny spôsob na zlepšenie vymožiteľnosti práva v
podnikateľskom prostredí v Slovenskej republike, prax však naznačuje, že tomu tak nemusí
byť v podmienkach SR vždy tak.
Hlavným dôvodom je právo každého účastníka rozhodcovského konania, ktorého ho nemôže
vzhľadom na Ústavou SR garantované právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 zbaviť
žiadna rozhodcovská zmluva/doložka, je nemožnosť vylúčiť právo účastníkom sporu
domáhať sa v zmysle § 40 ZRK kontroly už vydaných rozhodcovských rozhodnutí
prostredníctvom štátnych súdov.
Dôvody tohto preskúmania sú síce v uvedenom zákone pomerne striktne obmedzené na tzv.
formálne dôvody, kedy mohla byť porušená zákonnosť tohto konania.
V praxi sa však s ohľadom na všeobecnú negatívnu mienku verejnosti (najmä z dôvodu
publicity poškodených spotrebiteľov v sporoch o ich záväzky voči nebankovým subjektom),
stretávame s problémom, že všeobecné súdy v prípade napadnutia rozhodcovského rozsudku
žalobou na všeobecnom súde z dôvodu jeho tvrdenej nezákonnosti, pomerne často vyhovejú
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návrhom žalobcov na odloženie vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku v zmysle § 40 ods.
2 ZRK. To znamená, že ak aj MSP bol úspešný v spore vedenom pred rozhodcovským
orgánom, a má teda právoplatný exekučný titul na nútené vymoženie svojho nároku
priznaného mu v rozhodcovskom rozsudku, môže byť ním vedená exekúcia dočasne zmarená
odložením vykonateľnosti tohto rozsudku na obdobie, kým všeobecný súd nerozhodne o
žalobe smerujúcej k zrušeniu rozhodcovského rozsudku.
Rovnako i z opačnej strany, sme vzhľadom na dnešnú právnu úpravu svedkami rozmachu aj
zneužívania inštitútu rozhodcu a to nielen v poslednom období do popredia stavaných
spotrebiteľských sporoch, ale aj v konaniach o obchodných veciach. Ide predovšetkým o
nasledovné problémy, resp. nedostatky úpravy rozhodcovského konania276:
-

-

v prvom rade sú to predpoklady výkonu funkcie rozhodcu, ktorý v podstate
umožňujú, aby sa rozhodcom stala takmer každá plnoletá fyzická osoba;
v druhom rade ide o zabránenie zakladaniu tzv. vlastných, resp. prepojených
rozhodcovských súdov, teda prípady keď právnická osoba založí rozhodcovský
súd, za účelom rozhodovanie vlastných sporov a/alebo sporov ovládajúcich, či
ovládaných osôb, alebo inak prepojených osôb;
v treťom rade ide o zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím
rozhodcovského súdu, pričom náhrada škody by mala byť efektívne vymožiteľná.

Navrhovaná zmena277
Snáď s výnimkou najznámejšieho stáleho rozhodcovského súdu v Slovenskej republike,
Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, môžu mať a často majú
podnikatelia obavy zo „zákonnosti“ rozhodovania takýchto súdov v ich prípadnom spore.
Uvedené obavy často pramenia jednak z nízkej informovanosti o ich doterajšej väčšinou
pomerne krátkej histórie, ale najmä z nedostatku informovanosti verejnosti o ich
predchádzajúcej rozhodovacej činnosti.
Preto navrhujeme, aby rovnako ako v prípade rozhodnutí všeobecných súdov bola v zákone o
rozhodcovskom konaní doplnená povinnosť zverejňovať vydané rozhodcovské rozsudky na
internete, aby sa tým zvýšila dôvera podnikateľov v zákonnosť ich rozhodovania. V prípade
porušenia tejto povinnosti by malo mať ako posledný nástroj na nápravu Ministerstvo
spravodlivosti SR právo zakázať ďalšiu činnosť takéhoto rozhodcovského orgánu.
Alternatívne k navrhovanej kontrole verejnosti nad zákonnosťou rozhodovania
rozhodcovských orgánov navrhujeme obnovenie štátnej arbitráže stálych rozhodcovských
súdov zriadených štátom, čo by mohlo z dôvodu „garancie štátu“ mať pozitívny278 vplyv na
zvýšenie dôvery podnikateľov k tomuto alternatívnemu typu rozhodovania ich sporov.
Funkcia rozhodcov pri rozhodcovskom konaní, pri vykonávaní ktorej sú vydávané
rozhodcovské rozsudky, je svojím významom porovnateľná napríklad s funkciou správcov pri
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konkurzoch a reštrukturalizáciách, súdnych exekútorov a viacerých iných funkcií pri výkone
ktorých dochádza k autoritatívnej interpretácii a aplikácii právnych noriem. Vzhľadom na túto
skutočnosť navrhujeme, aby v rámci novelizácie ZRK boli upravené požiadavky na
bezúhonnosť a dôveryhodnosť rozhodcov obdobne ako upravené požiadavky na
bezúhonnosť a dôveryhodnosť fyzických osôb pri iných porovnateľných funkciách, napríklad
správcov podľa ustanovení § 21 ods. 3 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalej sa navrhujeme, aby
obligatórnou podmienkou pre výkon funkcie rozhodcu bola predchádzajúca prax v
právnickom alebo ekonomickom povolaní v trvaní najmenej 5 rokov.
Navrhujeme, aby odstrániť konflikt záujmov, t.j. aby stály rozhodcovský súd vrátane jeho
rozhodcov nesmel uskutočňovať rozhodcovské konania a vydávať rozhodcovské rozhodnutia
vo veciach, v ktorých by účastníkom rozhodcovského konania bola osoba ovládajúca
zriaďovateľa, osoba ovládaná zriaďovateľom, osoba konajúca v zhode so zriaďovateľom, ale
ani vo veciach, v ktorých by účastníkom rozhodcovského konania bol samotný zriaďovateľ
stáleho rozhodcovského súdu.
Navrhujeme zavedenie povinnosti zriaďovateľa zložiť pri zriadení stáleho
rozhodcovského súdu peňažnú čiastku vo výške napríklad 300.000,-Eur súvisiacu s
činnosťou stáleho rozhodcovského súdu, a ktorá bude slúžiť na zabezpečenie finančných
úhrad súvisiacich so zodpovednosťou zriaďovateľa za činnosť stáleho rozhodcovského
súdu. Alternatívou tejto finančnej zábezpeky by mohlo byť aj povinné poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou rozhodcovských orgánov.

Súčasný stav civilnej mediácie
Predchádzajúci predseda Najvyššieho súdu SR Karabín vo svojom príspevku nazvanom
„Úloha súdnictva pri podporovaní mediácie“ uviedol, že: „[...] súd by mal byť nie prvým, ale
až tým posledným stupňom v rade krokov, smerujúcich k tomu, aby sa právo naplnilo, a mal
by byť voľbou len vtedy, keď už všetky ostatné opatrenia zlyhali. To znamená, že aj právny
systém by mal poskytovať možnosť čo najširšieho výberu možností riešenia sporu,
pochopiteľne bez toho, aby bol účastník k voľbe niektorej z nich donucovaný. Tieto iné
možnosti by si mal účastník vyberať nie preto, že nedôveruje súdnictvu, ale naopak preto, že
ak (všetky) iné prostriedky zlyhali, s dôverou sa ešte vždy môže obrátiť na nestranný a
nezávislý súd, na ktorom môže dosiahnuť rýchle, zákonné a spravodlivé rozhodnutie svojej
veci[...]“279.
Danú problematiku upravuje v súčasnosti Zákon o mediácii. Tento právny predpis možno
aplikovať okrem iného aj na spory z obchodných záväzkových vzťahov. Tento zákon sa môže
rovnako vzťahovať aj na cezhraničné spory, ktoré vznikajú z obdobných právnych vzťahov
okrem tých práv a povinností.
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Ministerstvo spravodlivosti SR vedie register mediátorov, register mediačných centier a
register vzdelávacích inštitúcií. V súčasnosti je do registra mediátorov podľa zverejnených
informácii zapísaných cca. 900 mediátorov.
Podľa ustanovenia § 14 ods. 2 ZOM mediácia začína uložením dohody o začatí mediácie
uzavretej medzi osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorom na konkrétny spor v
Notárskom centrálnom registri listín zriadenom podľa osobitného zákona. Pravosť podpisov
osôb zúčastnených na mediácii alebo ich zástupcov musí byť úradne osvedčená. Uloženie
dohody o začatí mediácie v registri listín má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva
rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Podľa § 14 ods. 5 ZOM sa mediácia končí:
a) dňom uzatvorenia dohody, ktorá je výsledkom mediácie,
b) dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii s osobami zúčastnenými na
mediácii, že mediácia nebude pokračovať,
c) dňom doručenia písomného vyhlásenia osoby zúčastnenej na mediácii adresovaného
mediátorovi, že mediácia je skončená, alebo
d) dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z osôb zúčastnených na mediácii
adresovaného druhej osobe zúčastnenej na mediácii a mediátorovi, že mediácia je skončená.
Podľa § 15 ods. 2 ZOM môže oprávnená strana na základe dohody, ktorá vznikla ako
výsledok mediácie, podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo na vykonanie exekúcie, ak
je spĺňa nasledovné podmienky: bola spísaná vo forme notárskej zápisnice, bola schválená
ako zmier pred súdom, alebo rozhodcovským orgánom.
Záverom je k civilnej mediácii potrebné uviesť, že podľa § 8 ods. 2 ZOM nie je podmienkou
registrácie mediátora Ministerstvom spravodlivosti SR získanie vysokoškolského vzdelania
právnického smeru.
Navrhovaná zmena280
Na základe skúseností z praxe možno skonštatovať, že súčasná civilná mediácia je v
okrajovým spôsobom riešenia vymožiteľnosti práva MSP v SR. Dôvody tohto stavu vidíme
jednak z nízkej publicite tohto alternatívneho spôsobu riešenia sporov v podnikateľskom
prostredí, ďalej v nedostatku odbornej kvalifikácie mediátorov, ktorých podmienkou výkonu
činnosti nie je právnické vzdelanie, čo považujeme najmä v prípade obchodných vecí za
nevyhnutné, a nakoniec slabá motivácia účastníkov dohodnúť si spor týmto spôsobom, t.j.
mimosúdne, čo prikladáme aj súčasne pomerne nízkej autorite mediátora v spoločnosti.
Na základe týchto skutočností odporúčame v obchodných sporoch riešených v rámci civilnej
mediácie zaviesť odklon od kvantity mediátorov k ich vyššej kvalite, s doplnením povinných
predpokladov ich registrácie o dosiahnuté právnické vzdelanie, právnu prax v stanovenej
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dĺžke (minimálne 5 rokov), ideálne na súde, prokuratúre, či advokácii, apod. Uvedené
predpoklady ustanovenia do funkcie by potom mali byť spojené s motiváciou MSP obracať sa
na mediátorov prednostne pred súdmi.
Uvedenú motiváciu vidíme napríklad v možnosti daňového alebo odvodového bonusu pre
MSP v prípade, ak neboli účastníkom súdneho konania v určitom vopred stanovenom období
(napríklad 5 rokov). Uvedeným bonusom by boli de facto odmeňovaní všetci MSP, ktorí
nezaťažili svojou podnikateľskou činnosťou v občianskom súdnom konaní súdy SR svojimi
spormi.

Opatrenia podľa Štúdie Vymožiteľnosti práva v podnikateľských vzťahoch281 –
Obchodný zákonník a zmeny ostatných predpisov hmotného práva:


Rozšírenie ex lege obmedzení pri zakladaní spoločností osobami, ktoré priviedli iné
spoločnosti do konkurzu. Obmedzenia na zakladanie nových obchodných spoločností
– aby sa napríklad spoločník preukázateľne zodpovedný za to, že sa firma dostala do
konkurzu sa nemohol podieľať ako ďalší spoločník na založení inej firmy s inými
zakladateľmi.

Súčasný stav a právna úprava
Súčasná úprava obchodných spoločností (napríklad § 105a ods. 2 Obchodného zákonníka)
obsahuje zákonné obmedzenie zakladania nových spoločností potom, ako bol na
predchádzajúcu obchodnú spoločnosť s identickým jediným spoločníkom vyhlásený konkurz.
Uvedené obmedzenie sa však vzhľadom na systematické zaradenie tohto ustanovenia týka
založenia novej s.r.o., a nie vo vzťahu k možnostiam zakladania iných obchodných
spoločností. Rovnako uvedené ustanovenie nevylučuje, aby takýto spoločník, ktorý
„priviedol“ s.r.o. do konkurzu nadobudol účasť v inej už existujúcej spoločnosti. Rovnako
uvedená právna úprava nezakazuje takémuto spoločníkovi, aby sa podieľal ako ďalší
spoločník aj pred uplynutím jednoročnej lehoty na založení ďalšej s.r.o. spolu s inými
zakladateľmi.
Navrhovaná zmena282
Navrhujeme, aby sa uvedené obmedzenia rozšírili na všetky formy obchodných spoločností,
ako aj na prípady pristúpenia uvedených osôb, vrátane im blízkym osobám (§ 116 OZ), alebo
ovládaným alebo ovládajúcim osobám (§ 66a OBZ), alebo osobám konajúcim v zhode (§ 66b
OBZ) do už existujúcich spoločností, a to buď individuálne, alebo spoločne s inými
spoločníkmi.
Zabránilo by sa tým zakladaniu nových spoločností spôsobom, že akcionári Spoločnosť a.s. v
konkurze následne založia Spoločnosť SK, a.s., na ktorú prevedú pred vyhlásením konkurzu
281
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výlučne aktíva Spoločnosti a.s. v konkurze, pričom pasíva ostanú v Spoločnosti a.s. v
konkurze.



Zavedenie solidárnej zodpovednosti spoločností tvoriacich jednu obchodnú skupinu (v
rámci vytvorenia právnej úpravy tzv. koncernov).

Súčasný stav a právna úprava
Súčasná právna úprava neobsahuje úpravu koncernového práva, upravujúceho vytváranie
podnikateľských zoskupení bez právnej subjektivity, ktoré vznikajú na základe ich
vzájomného ovládania, ako je tomu v iných vyspelých ekonomikách krajín EÚ (napríklad
Rakúsko, SRN, apod.).
Navrhovaná zmena283
V prípade inštitucionalizácie koncernov by bolo možné vytvoriť zákonný spôsob ručenia
majetkovo alebo personálne prepojených osôb, ktoré sa inak týmto spôsobom účinne
vyhýbajú plneniu svojich splatných záväzkov.



Zvýšenie transparentnosti obchodných vzťahov a doplnenie povinne zverejňovaných
údajov v OR SR o čisté obchodné imanie spoločnosti v spojení s dôrazným ukladaním
sankcií OR SR za neuloženie účtovnej závierky spoločnosti do zbierky listín.

Súčasný stav a právna úprava
Súčasná úprava ohľadom povinne zverejňovaných údajov o podnikateľoch zapísaných v
obchodnom registri, zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri v znení neskorších
predpisov, v prípade kapitálových obchodných spoločností (spoločnosti s ručením
obmedzeným a akciovej spoločnosti) obsahuje údaj o výške základného imania spoločnosti. V
prípade vymáhania práv však tento údaj nepostačuje, a často sa javí ako mätúci, pretože
skutočnú ekonomickú "kondíciu" spoločnosti vyjadrujú iné ukazovatele o stave obchodného
majetku a záväzkov spoločnosti, najmä údaj o aktuálnom čistom obchodnom imaní. Popri tom
obsahuje citovaný zákon povinnosť uložiť do Zbierky listín vedenej pri príslušnom
Obchodnom registri riadnu, konsolidovanú alebo priebežnú účtovnú závierku zapísanej
osoby, a vo vybraných prípadoch aj audítorskú správu. Podľa § 11 zákona č. 530/2003 Z.z. o
obchodnom registri registrový súd uloží zapísanej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej
konať v jej mene (štatutárnemu orgánu) pokutu až do výšky 3.310,-Eur, ak si o.i. nesplní
svoju povinnosť predložiť registrovému súdu listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín.
Súčasná prax registrových súdov však ignoruje uvedené oprávnenie sankcionovať
podnikateľov za neinformovanie ostatných podnikateľov o stave svojho majetku a záväzkov
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prostredníctvom zverejnenia údajov zo svojej účtovnej závierky, čím je spôsobená nízka
informovanosť podnikateľov o riziku vyplývajúceho z uzavretia obchodu so subjektom,
ktorého ekonomická situácia nezaručuje, alebo priamo vylučuje riadne a včasné splnenie
dojednaných záväzkov.
Navrhovaná zmena284
Údaj o čistom obchodnom imaní navrhujeme automaticky zapisovať a meniť (bez
potreby návrhu spoločnosti na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti) Obchodným
registrom raz ročne na základe údajov zverejnenej účtovnej závierky spoločnosti v Zbierke
listín. Tento údaj by poskytoval veriteľom informáciu o "kondícii" spoločnosti.
Preto vychádzajúc z aktuálnej rakúskej právnej úpravy zverejňovania účtovných závierok v
Obchodnom registri [prijatím novely čl. 283 rakúskeho Obchodného zákonníka
(Unternehmensgesetzbuch – UGB) uverejnenej vo Federálnej zbierke zákonov pod č.
111/2010 s účinnosťou od 1.1.2011] navrhujeme novelu zákona o obchodnom registri, ktorá
by zabezpečila dôsledné vymáhanie pokút alternatívne registrovým súdom, alebo štátnou
pokladnicou za porušenie povinnosti uložiť účtovnú závierku/ výkaz ziskov a strát do Zbierky
listín vedenom pri Obchodnom registri. V zmysle rakúskej právnej úpravy sú obchodné
spoločnosti a partnerstvá, ktorých spoločník neručí neobmedzene, napr. spoločnosti s ručením
obmedzeným, povinné uložiť ich ročné účtovné závierky do Obchodného registra do
deviatich mesiacov po dátume vyhotovenia výkazu ziskov a strát.
Podľa tejto novej rakúskej právnej úpravy, v prípade omeškania s uložením ročnej účtovnej
závierky, registrový súd uloží – prostredníctvom automatizovaného systému generovania
rozhodnutí - pokutu vo výške 700 EUR. Zároveň rakúsky zákonodarca vypustil povinnosť
súdu zaslať predchádzajúcu výzvu s poučením o možnosti uloženia pokuty, ak spoločnosť
túto povinnosť dodatočne nesplní. Pokutu možno uložiť spoločnosti samotnej, ale aj členom
jej štatutárnych orgánov (napr. členovia predstavenstva (nem. Vorstand) pri akciovej
spoločnosti; konatelia (nem. Geschäftsführer) v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným).
Napríklad ak spoločnosť s ručením obmedzením, ktorá má dvoch konateľov si nesplní vyššie
uvedenú povinnosť, súd uloží tri pokuty po 700 EUR.
Ak si spoločnosť neplní svoju povinnosť uložiť účtovnú závierku v dodatočnej lehote 2
mesiacov, uloží sa ďalšia pokuta vo výške 700 EUR. Po márnom uplynutí ďalších dvoch
mesiacov, sa uloženie pokuty opäť zopakuje. V prípade opakovania, teda neuloženia druhej
účtovnej závierky, je výška pokuty už tri krát vyššia (2.100,- EUR) pre spoločnosti strednej
veľkosti (nem. "mittelgroßeKapitalgesellschaft") a dokonca až šesť krát vyššia (4.200,- EUR)
pre veľké spoločnosti (nem. "großeKapitalgesellschaft"). Táto zvýšená sadzba platí rovnako
aj pre štatutárne orgány týchto spoločností.
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Zavedenie štátom zorganizovaného registra dlžníkov.

Súčasný stav a právna úprava
Na rozdiel od úverového registra dlžníkov, v ktorom si môžu banky evidovať podľa § 92 ods.
7 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách údaje o svojich klientoch, ktorí si riadne a včas neplnia
povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov medzi bankou a klientom, klientov, ktorí sa
dopustili konania posúdeného bankou a pobočkou zahraničnej banky podľa osobitného
predpisu ako neobvyklá obchodná operácia, a klientov, na ktorých sa vzťahujú medzinárodné
sankcie podľa osobitného predpisu, a z ktorého môžu poskytnúť aj bez súhlasu klienta
informácie ostatným bankám a pobočkám zahraničných bánk, a ktorý podľa publikovaných
vyhlásení najväčších komerčných bánk vo významnej miere pomáha pri vymáhateľnosti ich
práv voči dlžníkom, neexistuje iný tomu zodpovedajúci register „dlžníkov“, ktorý by mal
rovnakú mieru dôveryhodnosti, a ktorý by bol k dispozícií MSP.
V súčasnosti poukazujeme na alternatívu obrátiť s hodnotením bonity obchodného partnera
cez špecializované obchodné spoločnosti, pri ktorých pomer ceny a kvality poskytnutého
výstupu je s ohľadom na chýbajúce povinne zverejňované údaje, ako aj chýbajúcu stabilitu
podnikateľských subjektov, otázny. Ako príklad poukazujeme na Centrálny register dlžníkov
Slovenskej republiky, ktorý je však iba v prípade Českej republiky v gescii Ministerstva
spravedlnosti ČR. Uvedenému portálu by určite pridalo na dôveryhodnosti, keby určitú
garanciu správnosti a ochrany poskytnutých údajov zabezpečilo rovnako Ministerstvo
spravodlivosti SR, alebo iný ústredný orgán štátnej správy SR.
Navrhovaná zmena285
Vytvorenie štátom garantovaného verejne prístupného286 centrálneho registra dlžníkov podnikateľských subjektov, a to na základe už existujúcich registrov dlžníkov na daniach,
odvodoch do verejného systému sociálneho a zdravotného poistenia, apod.



Odmeňovanie podnikateľov neevidovaných v centrálnom registri dlžníkov formou
daňových alebo odvodových bonusov.

Súčasný stav a právna úprava
V súčasnosti neexistuje v právnom poriadku žiadny systém odmeňovania podnikateľov, ktorí
si vo vzťahu k štátu a verejným záväzkom na jednej strane, a vo vzťahu k ostatným subjektom
súkromného práva na druhej strane riadne a včas plnia svoje záväzky.
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Navrhovaná zmena287
Navrhujeme vytvorenie právneho rámca pre stimulovanie „poctivých“ podnikateľov
formou daňových bonusov, napr. dočasnej % úľavy na dani z príjmov, či dočasného %
zníženia odvodového zaťaženia, či iných foriem úľav v prípadoch, kedy sa podnikateľský
subjekt nevyskytne na „čiernej listine“ v rámci navrhovaného centrálneho registra dlžníkov.



Zvýšenie rozsahu ručenia spoločníkov v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Súčasný stav a právna úprava
Podľa § 106 ods. 1 práva a druhá veta OBZ spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich
záväzkov celým svojím majetkom. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho
nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.
Navrhovaná zmena288
Zmena spôsobu ručenia spoločníka do výšky jeho vkladu, bez ohľadu na to či je tento
vklad splatený, alebo nie.



Zavedenie osobnej zodpovednosti osôb za nevysporiadané záväzky spoločnosti, ktorú
súd vymazal z obchodného registra ex offo.

Súčasný stav a právna úprava
Podľa § 68 ods. 6 OBZ vydá súd na návrh alebo aj z vlastného podnetu (ex offo, tzv. nútený
výmaz) rozhodnutie o zrušení spoločnosti, ak
a) sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie alebo ak v čase dlhšom
ako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti,
b) spoločnosť stratí oprávnenie na podnikanie,
c) zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti,
d) spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa tohto zákona,
e) spoločnosť porušuje povinnosť vykonávať vybrané činnosti iba pomocou fyzických osôb,
ktoré sú na to oprávnené podľa osobitných zákonov;
f) spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za
najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe,
287
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g) spoločnosť nemá vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej
adresa je zapísaná v obchodnom alebo v živnostenskom registri, alebo v inej evidencii
ustanovenej osobitným zákonom.
Ďalšie dôvody núteného zrušenia obchodných spoločností súdom sú upravené pri
jednotlivých právnych formách – v.o.s. (verejnej obchodnej spoločnosti §§ 88, 88a), k.s.
(komanditnej spoločnosti - §§ 102, 103), s.r.o. (spoločnosti s rušením obmedzeným - §§ 113,
119, 120, 151, 152, 152a-152b) a a.s. (akciová spoločnosť - §§161b, 161c, 161f, 218a –
218o), ale aj v prechodných a záverečných ustanoveniach OBZ (§768c).
Z dôvodov upravených v § 68 ods. 6 OBZ vyplýva, že ide o dôvody zapríčinené buď konaním
alebo opomenutím konania (pasivitou) spoločníkov alebo štatutárnych orgánov alebo ich
členov. V týchto prípadoch sa nevyžaduje na nútený výmaz spoločnosti z obchodného registra
súhlas správcu dane, ktorý by bol inak podmienený vysporiadaním všetkých daňových
záväzkov spoločnosti voči štátu.
V súčasnosti sme však svedkami zneužívania uvedeného núteného výmazu dlžníkmi v tom
zmysle, že ich núteným výmazom z obchodného registra zaniká akákoľvek možnosť
vymoženia pohľadávok ich veriteľov voči nim.
V praxi sa možno pomerne často stretnúť s uvedeným spôsobom zrušenia a výmazu
spoločnosti z obchodného registra bez akéhokoľvek vysporiadania otvorených záväzkov
spoločnosti voči jej veriteľom, pričom veritelia nemajú ani teoretickú možnosť, ako je tomu
najmä v procese likvidácie spoločnosti, alebo vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie,
vymôcť aspoň sčasti svoje pohľadávky.
Navrhovaná zmena289
Na základe uvedených negatívnych skúseností so zneužívaním inštitútu núteného výmazu
spoločnosti z obchodného registra dlžníkmi, ktorí sa chcú vyhnúť splneniu svojich
súkromnoprávnych, alebo často aj verejnoprávnych záväzkov, zavedenie inštitútu osobného
ručenia spoločníkov a štatutárnych zástupcov týchto vymazaných spoločností. Je totiž
zrejmé, že tak ako v trestnoprávnej zodpovednosti zodpovedajú za skutky osoby, ktoré konajú
v mene alebo za uvedené právnické osoby, tak aj v uvedených prípadoch zneužívania práva
by mali zodpovedať za civilnoprávne (obchodnoprávne) záväzky spoločnosti rovnako tieto
fyzické osoby.
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Rozšírenie zodpovednosti štatutárnych orgánov a správa spoločnosti (Corporate
Governance).

Súčasný stav a právna úprava
Častými argumentmi pre omeškanie s platbami je silná byrokracia a rozhodovacie procesy v
spoločnosti. Tieto argumenty sú však neprijateľné pre veriteľov, nakoľko ide o okolnosti,
ktorá veriteľ nemôže ovplyvniť. Avšak ide o okolnosti, ktoré sú pod kontrolou dlžníka. V
prípade ak sa dlžník dostane do omeškania, veriteľ musí byť schopný podať žalobu proti
spoločnosti a proti jej štatutárnym orgánom za základe občianskoprávnej zodpovednosti.
Podľa § 135a ods. 1 prvá veta OBZ konatelia sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s
odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov.
Toto ustanovenie upravuje zodpovednosť konateľov spoločnosti. Na akciovú spoločnosť sa
vzťahuje § 194 ods. 5. Porovnaním týchto ustanovení zistíme totožnosť znenia právnej úpravy
členov predstavenstva družstiev a konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za vzniknutú škodu je založená na princípe objektívnej
zodpovednosti. Nejde však o zodpovednosť za akékoľvek konanie a postup štatutárneho
orgánu, ale len za také, pri ktorom porušením povinností vykonávať funkciu s odbornou
starostlivosťou jeho nesprávnym konaním vznikla spoločnosti škoda. Zároveň sa musí
preukázať, že porušenie povinností štatutárneho orgánu je v príčinnej súvislosti so vznikom
škody.
Navrhovaná zmena290
Ak spoločnosť neplatí dane, zodpovednosť nie je obmedzená len na túto spoločnosť, ale sa
rozšíri na jej štatutárne orgány. Rovnaká zásada by mala platiť v prípade omeškania s
platbami keďže rovnováha medzi veriteľom a dlžníkom často súvisí s nemožnosťou veriteľa
vyvinúť tlak na dlžníka.
Preto dobrá správa spoločnosti znamená povinnosť štatutárnych orgánov konať zodpovedne
pri platbách veriteľom spoločnosti.
Navrhujeme preto, aby sa veritelia mohli domáhať zaplatenia ich splatných pohľadávok voči
spoločnosti žalobou popri spoločnosti aj voči štatutárnym orgánom spoločnosti, ak bude
preukázané, že neplnenie záväzkov spoločnosti súvisí s nedodržiavaním dobrej správy
spoločnosti (corporate governance), za dodržanie ktorej nesie štatutárny orgán objektívnu
zodpovednosť.
Nasledujúci príklad použijeme na ilustráciu potreby rozšírenia zodpovednosti na spoločníkov
firmy291: Zákazník, ktorý pravidelne odoberal tovar, zrazu dodávateľovi prestane platiť.
Dodávateľ postúpi prípad súdu, ktorý pohľadávku uznal a dlžníka zaviaže sumu zaplatiť.
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Napriek tomu tak dlžník neurobí. Exekútor nedokáže sumu vymôcť, nakoľko žalovaný zruší
firmu, avšak založí novú firmu (nové IČO), pôsobí v tom istom objekte, naďalej prevádzkuje
rovnakú podnikateľskú činnosť (bufet: „predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo
upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál“), len tovar
berie z iného skladu, a o zaplatení pohľadávky žalobcovi vôbec neuvažuje.
Môže dôjsť až k absurdnému prípadu, keď si podnikateľ vymáha pohľadávku súdnou cestou
od eseročky (teda dlžník nie je fyzická osoba/SZČO a neručí za záväzky podnikania celým
svojím majetkom). Najprv zaplatil štátu, ktorý od neho zinkasoval súdny poplatok za podanie
žaloby. Potom platil advokáta ako právneho zástupcu v súdnom konaní. A nakoniec zaplatil
trovy exekútorovi, ktorý nič nevymohol, pretože eseročka sa medzičasom zbavila majetku,
takže pohľadávka bola nevymožiteľná. Spomínaný podnikateľ teda nielenže nezinkasoval
svoju pohľadávku, ale ešte za ňu platil trom odlišným adresátom. Základným problémom
podnikateľského prostredia je slabá vymožiteľnosť práva a pomalosť súdneho konania.
V súčasnosti platí, že ak dlžník medzičasom založí ďalšiu eseročku pod novým obchodným
menom, s ktorou podniká ďalej v tom istom predmete podnikania. Tento model zákon
nezakazuje. V takom prípade sa naozaj nedá nič robiť, pretože ide o inú právnickú osobu,
ktorá má samostatné IČO (identifikačné číslo osoby) a DIČ (daňové identifikačné číslo).
Spoločník eseročky ručí za jej záväzky len do výšky nesplateného vkladu zapísaného v
obchodnom registri. V praxi to väčšinou znamená, že spoločník nezodpovedá za dlhy
eseročky vôbec.
To, že niekto nedokáže uhradiť splatnú pohľadávku, ešte neznamená, že spáchal trestný čin. V
praxi však v niektorých prípadoch možno vidieť v konaniach dlžníkov poškodzovanie veriteľa
alebo podvodné konanie, čo je trestný čin. V konečnom dôsledku o vine a nevine obvineného
rozhodne súd v trestnom konaní. Ak má žalobca takéto pádne podozrenie, môžete podať
trestné oznámenie na úrad justičnej a kriminálnej polície alebo na prokuratúru. Toto riešenie
je však odporúčané len ako posledná alternatíva.
Chceme dosiahnuť stav, aby vyššie spomínaný dlžník mal zodpovednosť za záväzky, ktoré
spôsobil v predchádzajúcej firme ako spoločník a dlh by sa preniesol na nový podnikateľský
subjekt, v ktorom je tiež spoločníkom a vykonáva ten istý druh podnikateľskej činnosti.
Samozrejme skutkový stav by musel žalobca vo svojom podaní na súd preukázať, podmienka
kontradiktórnosti by v tomto prípade bola kľúčová, nakoľko štát nemá kapacity, aby skúmal
skutkový stav súvisiaci so všetkými konateľmi ktorí priviedli jednu firmu do konkurzu
a založili si druhú.



Splnenie zákonných sankcií voči dlžníkovi v prípade jeho omeškania s plnením
finančných záväzkov.

Súčasný stav a právna úprava
Podľa § 369 ods. 1 prvá a druhá veta OBZ: "Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného
záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania dohodnuté
v zmluve. Ak úroky z omeškania neboli dohodnuté, dlžník je povinný platiť úroky z
omeškania podľa predpisov občianskeho práva [vyššie uvedené ustanovenie § 3 nariadenia
vlády]".
Navrhovaná zmena292
Návrhom je v prvý deň omeškania fakturovať automaticky určitú stanovenú
jednorazovú paušálnu sumu, ktorá bude predstavovať skutočný odstrašujúci prvok. Išlo by
o určitú minimálnu sumu proporcionálne vypočítanú k neuhradenej istine, ale tento poplatok
by bol stanovený zákonom a nárok naň by vznikol zo zákona (ex lege). Tento poplatok by
bolo vypočítať ako určené percento z dlžnej sumy alebo ako pevnú maximálnu sumu v
závislosti na odstupňovaných úrovniach dlhu. Nárok veriteľa na vyššie navrhovanú paušálne
stanovenú sumu by sa však nedotýkal nároku veriteľa na úrok z omeškania z dlžnej istiny.



Zabezpečenie platieb v obchodnom styku prostredníctvom escrow účtu.

Súčasný stav a právna úprava
Dôležitým nástrojom na uskutočňovanie platieb v obchode je v platnej právnej úprave
akreditív. Poskytuje pomerne spoľahlivú ochranu záujmov účastníkom kúpnej zmluvy, ale aj
iných obchodných zmlúv, a to najmä v podobe tzv. dokumentárneho akreditívu.
Základné ustanovenie § 682 ods. 1 OBZ o zmluve o otvorení akreditívu definuje túto zmluvu,
ako zmluvu, ktorou sa banka zaväzuje za odplatu príkazcovi (jedného podnikateľovi), že na
základe jeho žiadosti poskytne určitej osobe (druhému podnikateľovi) na účet príkazcu určité
plnenie, ak oprávnený splní do určitej doby určené podmienky.
Akreditív má osobitný význam pre predávajúceho pri kúpnej zmluve. Tento spôsob platenia
kupujúcemu je nastavaný tak, aby po prevzatí tovaru z akéhokoľvek dôvodu neodkladal jeho
zaplatenie (napr. pre vady tovaru, často iba účelovo tvrdené, prípadne zveličené), a nepostavil
tak predávajúceho do nevýhodnej situácie. Akreditív je odporúčaný predovšetkým v
hospodársky nestabilnom období, alebo pri nadväzovaní nových obchodných vzťahov, keď
ešte nie je overená solventnosť obchodného partnera.
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Špeciálnym druhom akreditívu je dokumentárny akreditív. Pri tomto druhu akreditívu
poskytne banka plnenie oprávnenému ak sú banke počas platnosti akreditívu predložené
dokumenty určené v akreditívnej listine. Nevýhodou akreditívu sú často vysoké poplatky
súvisiace s jeho zriadením, a ktoré znáša vo väčšine prípadov kupujúci.
Navrhovaná zmena293
Navrhovaný systém je založený na existencii tretej, dôveryhodnej strany, ktorá vystupuje ako
sprostredkovateľ v transakcii. Sprostredkovateľ (napr. banka294) príjme plnenie od dlžníka,
oznámi túto skutočnosť veriteľovi a toto plnenie uvoľní veriteľovi, obratom ako získa od
veriteľa faktúru na platbu a súhlas od dlžníka. Úloha sprostredkovateľa môže zahŕňať účasť
pri procese odsúhlasenia, prípadne sporov môže vystupovať ako rozhodca. Úrok, ktorý vzniká
z uložených prostriedkov by bol výhodou pre dlžníka. V opačnom prípade escrow účet bude
predstavovať náhradu za omeškanie s úhradou pre spoločnosti, ktoré požadujú úhradu po
vykonaní prehliadky alebo odsúhlasení tovaru.
Navrhujeme v súčinnosti s bankami pripraviť legislatívne podmienky pre vznik inštitútu
escrow účtu obdobného inštitútu dokumentárneho akreditívu, ktorý by však bol atraktívny pre
podnikateľov zníženými bankovými poplatkami a možnosťou pre veriteľa uspokojiť sa z
vinkulovanej sumy v prípade omeškania s plnením.



Zníženie odvodového zaťaženia veriteľov, ktorých pohľadávky neboli uhradené načas.

Súčasný stav a právna úprava
Úroky z omeškania neslúžia ako odstrašujúci prvok pred omeškaním s plnením záväzkov.
Úroky z omeškania prinášajú pre veriteľa okrem fakturačných a účtovných komplikácií, aj
daňové následky, čo samo o sebe odradzuje veriteľov od účtovania týchto úrokov. Daň z
pridanej hodnoty sa uplatňuje aj na úroky z omeškania a tieto sa vo všeobecnosti považujú za
príjem. Daňové zaťaženie tak znižuje príjem z úrokov z omeškania .
Podľa § 17 ods. 19 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania okrem úrokov z omeškania z
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294

úverov platených bankám a prijatých bankami a úrokov v prípade vzniku nepovoleného
debetného zostatku na bežnom účte platených bankám a prijatých bankami, sa zahrnú do
základu dane u veriteľa po prijatí úhrady alebo u dlžníka po ich zaplatení.
Navrhovaná zmena295
Úroky z omeškania musia dosahovať podstatne vyššiu úroveň, aby odradili podnikateľov od
omeškania s platením, a zároveň daňové podmienky musia byť upravené tak, aby podporili
veriteľov pri uplatňovaní úrokov z omeškania. Úroky z omeškania možno presne ohodnotiť a
možno ich považovať za obdobné akýmkoľvek výdavkom spojením s vyhľadávaním alebo
udržaním si klientov. Navrhujme preto, aby sa úroky z omeškania všeobecne nezahrnuli do
základu dane veriteľa, ktorý je už tak poškodený z dôvodu omeškania s plnením pohľadávky.
Eventuálne navrhujeme, aby sa toto vyňatie zo základu dane veriteľa umožnilo, ak od doby
splatnosti pohľadávky uplynulo obdobie viac ako jedného roka.



Zvýšenie stability a jednoznačnosti zákonov, resp. ich kvalitný a jednoznačný
výklad296.

Súčasný stav
Ako ukázali výsledky prieskumu „Pohľad podnikateľov a manažérov na prekážky podnikania
v SR“, až 80 % podnikateľov a manažérov označuje nestabilitu a nejednoznačnosť zákonov
rozhodujúcu alebo vážnu prekážku podnikania na Slovensku. MSP sú na Slovensku
vystavovaný obzvlášť častým zmenám v legislatíve, čo vedie jednak k zvýšenému riziku ich
porušenia, a jednak z zvýšeným nákladov na služby poradcov (právnych, daňových,
účtovných, apod.), ktorí sa sledovaním týchto zmien profesionálne zaoberajú.
Dôvody zvýšeného rizika podnikateľov, najmä malých a stredných podnikov, či začínajúcich
podnikateľov pri porušení platných právnych predpisov v Slovenskej republike pritom podľa
nášho názoru netreba hľadať bez ďalšieho v ich úmyselnom konaní, ale napríklad v:
- krátkej legisvakačnej dobe (t.j. doby medzi platnosťou a účinnosťou právneho predpisu)
nového, alebo novelizovaného právneho predpisu;
- neprehľadnosti schvaľovaných právnych predpisov, pri ktorých sa z výnimky tzv.
„nepriamych noviel“ právnych predpisov stáva pomaly pravidlo;
- nesystémovosti zmien právnych predpisov, pričom nie zriedka obsahuje „novela
verejnoprávneho predpisu“ v rámci nepriamych novelizácii aj „novelu súkromnoprávneho
predpisu“;
295
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Viď. faktor ovplyvňujúci vymožiteľnosť práva „Stav právneho poriadku a periodicita zmien právnych
noriem“

- slabej publicite pripravovaných a schválených legislatívnych zmien, apod.
Navrhovaná zmena297
Nakoľko vyššie naznačený stav je nielen z pohľadu malých a stredných podnikov („MSP“)
neudržateľný, navrhujeme 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 byť prekročený, t.j.
napríklad jedna „veľká novela“ za obdobie 2 kalendárnych rokov, apod.
V súvislosti s MSP sa však do popredia dostáva aj problém v oblasti správneho práva, ktoré
nie je v Slovenskej republike kodifikované, ani sa v zásade nedá vzhľadom na jeho
rozdrobenosť do nespočetného množstva zákonov, nariadení vlády a vyhlášok ministerstiev
kodifikovať.
Okrem uvedenej rozdrobenosti predpisov správneho práva však MSP bez pochybností
spôsobuje problém aj abstraktnosť textov týchto predpisov. S výnimkou výkladu
uskutočňovaného internými inštrukciami, metodickými 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 MSP rýchly a primerane odborný výklad
týchto „nových“ právnych predpisov.
Identifikujeme problémy častým s vydávaním a novelizáciou predpisov zo strany
zákonodarcu, ich sledovaním a dodržiavaním zo strany podnikateľov, a následne aj vtedy, ak
z dôvodu nedodržania predpisu má podnikateľ problémy, niekedy až na súde.
V tejto súvislosti ďalej za účelom zlepšenia výkladu (tzv. úmyslu zákonodarcu) nových
právnych predpisov navrhujeme:
- v rámci legislatívnej činnosti skvalitniť texty dôvodových správ nových právnych predpisov,
ktoré sa v mnohých prípadoch obmedzujú iba na všeobecné, málo obsažné vyhlásenia;
- skatalogizovať (vo verejne prístupnej forme, ideálne v elektronickej) všetky právne predpisy
týkajúce sa MSP, vrátane vytvorenia katalógu zákonných povinností MSP podľa jednotlivých
oblastí práva (obchodné právo, správne právo, atď.), čím by sa právne predpisy v tejto oblasti
pomohli MSP sprehľadniť;
- zintenzívniť vydávanie pravidelných interných inštrukcií / metodických pokynov vybraným
ústredným orgánom štátnej správy (napríklad Ministerstvom hospodárstva SR), alebo
zabezpečiť kvalifikované odpovede tohto orgánu štátnej správy na individuálne žiadosti MSP
podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, na základe čoho by sa
právna prax orgánov verejnej správy vedená na ich základe stala „faktickým prameňom práva
– kvázi právnou obyčajou“.
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- aspoň sčasti (s výhradou, že to celkom nie je možné) 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
predpisov pre každú oblasť hospodárstva Slovenskej republiky).
- zvýšiť tvorbu, publikovanie a evidenciu zásadných súdnych rozhodnutí (súdnych
precedensov).



Opatrenia v súvislosti s počtom sudcov a ich častých personálnych pohybov.

Súčasný stav
Je všeobecne známe a v tomto dokumente na niekoľkých miestach aj spomínané, že
v súčasnosti majú slovenskú sudcovia, najmä na najvyťaženejších súdoch Slovenskej
republiky na stole súčasne aj niekoľko stoviek súdnych podaní. Z toho potom vyplývajú aj
extrémne dlhé časové úseky od podania návrhu po vynesenie rozsudku, nezriedka trvajúce aj
niekoľko rokov.
Uvedený stav je podľa nášho názoru spôsobený personálnym poddimenzovaním súdov
Slovenskej republiky vo všeobecnosti, a vyššie uvedených najviac vyťažených súdov
obzvlášť. Ďalším dôvodom sú tiež časté personálne pohyby v počte sudcov, a to buď v
dôsledku prirodzenej obmeny (odchodom do dôchodku, či na materskú alebo rodičovskú
dovolenku), či kariérneho (dočasného za účelom praxe, alebo trvalého v dôsledku
„povýšenia“) postupu na súdy vyšších stupňov.

Navrhovaná zmena
Na v priemere najvyťaženejších prvostupňových (okresných), ale aj druhostupňových
(krajských) súdoch navrhujeme v prvom rade rozšírenie počtu sudcov obchodno-právnych
úsekov, kde sa z pohľadu podnikateľov, ktorí riešia obchodné spory prejavuje z dlhodobého
hľadiska ich akútny nedostatok. Ako dočasné riešenie, nie však systémové, navrhujeme
rozšíriť v § 14 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších právnych
predpisov, dôvod dočasného preloženia sudcu aj bez jeho súhlasu v prípade dočasnej potreby
„podporiť“ vyťaženejší súd tým menej vyťaženým.
Súčasne poukazujeme na náš návrh zaviesť inštitút asistenta sudcu, obdobne ako to dnes
zákon umožňuje sudcom Najvyššieho súdu SR, aj na nižších súdoch (okresných a krajských).
Z pohľadu častých personálnych pohybov sudcov navrhujeme podmieniť pridelenie sudcu
súdnou radou v zmysle § 11 zákona č. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení
neskorších právnych predpisov na vyšší súd v rámci kariérneho postupu sudcov
predchádzajúcim zabezpečením jeho náhrady v rámci výberového konania. Pod
predchádzajúcim zabezpečením pritom rozumieme dostatočne dlhú predchádzajúcu dobu

(napríklad aspoň troch mesiacov), počas ktorej by sa mal „náhradný sudca“ možnosť
oboznámiť s preberanou spisovou agendou tak, aby bez prieťahov mohol v začatých veciach
pokračovať a následne rozhodnúť.

Ďalej predkladáme súhrn opatrení v oblastiach, ktoré majú vplyv na vymožiteľnosť
práva, predovšetkým práva na súkromné vlastníctvo, resp. duševné vlastníctvo298:
Zvýšenie úrovne ochrany a rešpektovania vlastníckeho práva a posilnenie právnej istoty v
zmluvných vzťahoch
Jedným zo základných prvkov dlhodobého hospodárskeho rastu je ochrana súkromného
vlastníctva. Tá nie je možná bez existencie efektívnej legislatívy a kvalitného súdnictva
schopného vymáhať zmluvné záväzky pružne a zákonne.
Rešpektovanie, dodržiavanie a vymáhateľnosť dohôd, zmlúv a legitímnym vlastníckych práv
majú nenahraditeľný význam pre fungujúci trh a zdravé podnikateľské prostredie. Práve nízka
vymáhateľnosť práva je na Slovensku dlhodobo považovaná za najväčší problém v podnikaní.
Nedostatočná miera právnej istoty a zásahy do vlastníctva sú tiež vážnym obmedzením
ekonomických aktivít. Príkladom je uľahčenie vyvlastňovania majetku ľudí pre účely
výstavby diaľnic a ciest, prijaté novelou zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon).
Zabezpečenie dôslednej ochrany vlastníckeho práva okrem iného minimalizáciou možností
zásahov štátu do vlastníckeho práva a dôsledného presadzovania a zabezpečovania
základného ústavného princípu rovnakého zákonného obsahu a ochrany vlastníckeho práva
všetkých vlastníkov. Inštitút vyvlastnenia predstavuje hrubý zásah do vlastníckeho práva, a
preto by mal byť používaný len výnimočne v zákonom jasne stanovených prípadoch tak, aby
ho nebolo možné bežne využívať na presadzovanie aktuálnej politickej vôle štátu.
Právna úprava možností vyvlastnenia by mala byť novelizovaná tak, aby k využitiu tohto
inštitútu dochádzalo vždy iba výnimočne, nie na presadzovanie súkromného záujmu
prezentovaného za verejný záujem. Zúžiť priestor pre využívanie inštitútu vyvlastnenia
napríklad zúžením účelov vyvlastnenia podľa stavebného zákona a novelizáciou procesu a
podmienok posudzovania verejného záujmu v konkrétnych prípadoch. Za neprípustné
považovať akékoľvek retroaktívne zásahy, nielen do vlastníckych práv, rovnako ako zásahy
do vlastníckeho práva iných napr. stavbou diaľnic alebo iných stavieb na cudzích pozemkoch
bez zákonného vyvlastnenia vo výnimočných prípadoch, a to v súlade s ústavnými princípmi.
Iniciovanie odbornú verejnú diskusiu ohľadom vhodnosti zákonnej definície pojmu „verejný
záujem“ (s jeho prípadným pozitívnym alebo negatívnym vymedzením) a alternatívnych
možností novelizácie právnej úpravy vyvlastnenia tak, aby sa dosiahol stav, v ktorom sa
inštitút vyvlastnenia bude môcť využívať iba vo výnimočných prípadoch, po preskúmaní
298
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alternatívnych riešení, so zárukou princípu rovnováhy a pri rešpektovaní dosiahnutia
sledovaných cieľov s tým, že verejný záujem nesmie byť predpokladaný, ale musí byť
preukázaný v konkrétnom prípade.
Prostriedky ochrany a minimálnych zásahov do vlastníckeho práva a maximalizácie ich
vymáhateľnosti:










novelizácia Ústavy Slovenskej republiky, najmä čl. 20 ods. 2 a ods. 4., ako aj
novelizácia právnej úpravy (možností) vyvlastnenia (ust. § 108 a nasl. zák. č. 50/1976
Zb.)
zrušenie zákona o preukazovaní pôvodu majetku
zabezpečiť dôslednejšiu ústavnú garanciu súkromného vlastníctva a jeho
rovnocenného postavenia voči iných formám právne vymedzeného vlastníctva,
prijatím novely Ústavy SR
minimalizovať možnosti vyvlastňovania vo verejnom záujme len vo výnimočnom
prípade, prijatím novely Ústavy SR a stavebného zákona
posilniť práva veriteľov v zákone konkurze a reštrukturalizácii a inak zefektívniť a
urýchliť mechanizmus konkurzov
minimalizovať prieťahy na súdoch určením procesných lehôt na jednotlivé úkony
súdov
zvýšiť súdnu ochranu akcionárov zjednodušením získavania vnútrofiremných
dokumentov v prípade súdnych sporov zvýšením kontrolných právomocí minoritných
akcionárov nad obchodnými transakciami

Skvalitnenie legislatívneho procesu a právneho poriadku
Skvalitnenie legislatívneho procesu i odstraňovanie nedostatkov v legislatíve. Inštitút
skráteného legislatívneho konania sa často zneužíva, rovnako ako nepriame novelizácie, čo
má vplyv aj na kvalitu a prehľadnosť právneho poriadku. Presadiť zákaz nepriamych
novelizácií i zneužívania inštitútu skráteného legislatívneho konania a novelizáciou
legislatívnych pravidiel a zákona o rokovacom poriadku NR SR skvalitniť legislatívny proces.
Cieľom
by
malo
byť
postupné
zjednodušovanie
právneho
poriadku.
Reformné zámery vlády by mali byť samozrejme uskutočňované s prihliadnutím na členstvo
Slovenska v Európskej únii.
Navrhované opatrenia za účelom zlepšenia legislatívneho procesu a zvýšenia kvality
prijímaných právnych opatrení:




zákaz nepriamych novelizácií
zmena legislatívnych pravidiel
zákaz zneužívania inštitútu skráteného legislatívneho konania

Uskutočnenie reformy súdnictva
Nezávislé a dôveryhodné súdnictvo je jedným z pilierov slobodnej a demokratickej
spoločnosti. Slovenské súdnictvo má pri napĺňaní týchto dvoch atribútov zásadné rezervy,
čoho dôkazom je práve jeho nízka dôveryhodnosť.
Slovenské súdnictvo je napriek viacerým zmenám dodnes neefektívne. Problémom je trvanie
súdnych konaní i vymožiteľnosť práva. Súdy v rovnakých prípadoch nerozhodujú jednotne.
Cieľom reformy súdnictva je dostať súdnictvo na Slovensku na úroveň najvyspelejších krajín,
zaručiť nastolenie panstva práva (rule of law) a spravodlivosti, aby sa v právnom systéme
významnou mierou zvýšila transparentnosť a znížil priestor pre korupciu.
Otázna je aj nezávislosť a najmä nestrannosť súdnictva, čo sa prejavuje vo zvýšenej miere
absenciou dôveryhodnosti súdnictva. Zrýchlenie občianskeho súdneho konania smeruje k
podstatnému zvýšeniu vykonateľnosti práva.
Zlepšenie funkčnosti súdnictva za účelom zvýšenia vymožiteľnosti práva reálne vplýva aj na
kvalitu a atraktivitu podnikateľského prostredia.
Navrhované opatrenia za účelom zvýšenia efektívnosti fungovania súdnictva:










vytvorenie jasnej a prehľadnej deľby právomocí a kompetencií v celom systéme
súdnictva okrem iného zriadením Najvyššieho správneho súdu a špecializáciou súdnej
agendy pri celkovom nezvýšení výdavkov v rezorte spravodlivosti
vypracovať a prijať zákon o správnom konaní súdnom, ktorý by zmenil dnešnú úpravu
správneho súdnictva a posilnil by túto oblasť. Do kompetencie správneho súdnictva by
prešla časť agendy, ktorú dnes riešia všeobecné súdy, resp. ústavný súd. Zákon o
správnom konaní súdnom by zabezpečil väčšiu mieru špecializácie správnych sudcov,
než je tomu doteraz
rozšírenie vybavenia súdov vrátane vybavenia knižníc s dostupnou odbornou
literatúrou na každom súde a personálne posilnenie súdov za podmienky nezvýšenia
celkových výdavkov v rezorte spravodlivosti
vytvorenie podmienok pre súdny manažment na všetkých súdoch
zakotvenie inštitútu „asistenta“ sudcov
zefektívnenie procesu zjednocovania odchylných právnych názorov s právom člena
senátu požiadať, aby sa jeho odlišné stanovisko pripojilo k rozhodnutiu

Navrhované opatrenia za účelom vytvorenia personálnych predpokladov pre kvalifikované,
nezávislé a nestranné rozhodovanie súdov:





sprísnenie predpokladov pre ustanovenie do funkcie sudcu
sprísnenie a spresnenie kritérií pre kariérny postup sudcov
zmena úpravy hodnotenia a úpravy disciplinárneho konania sudcov
všeobecné definovanie základných zásad sudcovskej etiky




diferencované úpravy platových podmienok sudcov za podmienky nezvýšenia
výdavkov v rezorte spravodlivosti
sprísnenie predpokladov pre ustanovenie do funkcie člena Súdnej rady, členstvo v
súdnej rade a vôbec jej ustanovovanie by malo byť upravené nanovo. Súdna rada by
mala byť oddelená od Najvyššieho súdu SR. Je potrebné súdnu radu doplniť o členov
s právnym vzdelaním, ktorí nie sú sudcami (stanoviť, koľko členov má byť sudcov a
koľko právnikov, ktorí nie sú v sudcovskom povolaní)

Navrhované opatrenia za účelom zvýšenia miery informovanosti verejnosti, predvídateľnosti
práva a kontroly výkonu súdnictva zo strany verejnosti:




všetky právoplatné rozhodnutia súdov, ako aj neprávoplatné rozhodnutia súdov s
uvedením tejto informácie, zjednocujúce stanoviská Najvyššieho súdu SR, všetky
rozvrhy práce súdov, informácie o vytýčených pojednávaniach i o verejných
vyhláseniach rozsudku a obsahu úradných tabúľ by mali byť zverejňované a
zverejnené na internete
vytvorenie jednotnej úradnej elektronickej tabule

Navrhované opatrenia za účelom zvýšenia miery garancie základných ľudských práv a
slobôd:



zavedenie inštitútu námietky porušenia práva účastníka na zákonného sudcu v každom
štádiu súdneho konania, najmä v Občianskom súdnom poriadku
zakotvenie podmienky, že o vylúčení sudcu z prejednávania a rozhodovania veci bude
vždy rozhodovať iný súd

Navrhované opatrenia za účelom zrýchlenia súdnych konaní:









určenie lehôt na vykonanie procesných úkonov, pri ktorých dochádza k prieťahom v
konaní
vylúčenie možnosti podania odvolania proti rozsudkom, ktorými bolo rozhodnuté o
peňažnom plnení neprevyšujúcom určitú minimálnu sumu
zefektívnenie doručovania súdnych písomností napr. aj povinným zriadením dátových
schránok ako obdoby „úradnej“ elektronickej pošty pre fyzické i právnické osoby s
úpravou fikcie doručenia správ
predvádzanie svedkov na súdne pojednávania
upravenie odročenia pojednávania
skrátenie a spresnenie lehôt pri vydávaní predbežných opatrení a stanovením a
spresnením lehôt pre úkony súdov
zavedenie elektronického vedenia spisov

Navrhované opatrenia za účelom zvýšenia miery spravodlivosti v súdnych konaniach:







zjednotenie rozhodovacej činnosti súdov v rovnakých prípadoch
doslovné protokolovanie súdnych pojednávaní
právo účastníkov konania klásť otázky
zákaz nútiť účastníkov konania predkladať dôkazy vo svoj neprospech
spresnenie lehôt pre vykonanie úkonu účastníkom konania
upravenie odvolacieho konania napríklad rozšírením možností na podanie odvolania,
zmenou úpravy predbežných opatrení, stanovením doručovania dovolania ostatným
účastníkom konania

Navrhované opatrenia za účelom zamedzenia korupcie v súdnictve:










vyhotovovať a sprístupňovať zvukové, resp. zvukovo-obrazové záznamy zo všetkých
verejných pojednávaní, publikovať všetky rozhodnutia a rozsudky súdov v prehľadnej
a ľahko spracovateľnej podobe a povinne zriadiť webovú stránku pre každý súd
zákonne definovať zásady sudcovskej etiky v rozsahu minimálnych medzinárodných
štandardov a zaviesť pravidelný tréning etického správania sa sudcu a pracovníkov
súdov
zaviesť pravidelné, merateľné hodnotenia sudcov, zverejňovanie takéhoto hodnotenia
prostredníctvom internetu. Tiež zaviesť jednotný systém sledovania výkonnosti,
dochádzky a domácej práce sudcov
výberové konania na sudcov by mali byť anonymizované, aby členovia výberovej
komisie nepoznali meno uchádzača o funkciu sudcu. Okrem vzdelanostných kritérií vo
výberovom konaní na funkciu sudcu zaviesť aj kritériá etické
pokračovať v reformách súdneho manažmentu, t.j. v zlepšovaní organizácie práce
sudcov, odbremeňovaní ich od aktivít, ktoré môžu vykonávať aj menej kvalifikované
osoby, a pod.

Zvýšenie kvality verejnej správy a jej dostupnosti občanmi
Vytvorenie podmienok pre zvyšovanie kvality a transparentnosti verejnej správy a jej
dostupnosti občanmi. Podmienky pre zvyšovanie právnej kultúry, povedomia a vzdelania
občanov, predovšetkým však zamestnancov verejnej správy, ako aj podmienky pre
zjednodušovanie právneho poriadku s cieľom dosiahnutia jeho prehľadnosti, určitosti a
zrozumiteľnosti. Vo všetkých druhoch správnych konaní by mali mať zodpovední
zamestnanci dostatočné právne vzdelanie, aby sa minimalizovalo vydávanie nezákonných
správnych rozhodnutí a nezákonný postup správnych orgánov. Pripraviť a prijať nový zákon o
správnom konaní, pretože správne konanie je najčastejším typom konania, s ktorým sa bežne

stretávajú fyzické a právnické osoby. Zmodernizovať jeho inštitúty, umožniť elektronické
konanie (s ohľadom na prípravu e-governmentu) a nastaviť ho tak, aby bol čo najviac
dostupný občanom („user-friendly“) a aby sa vytvoril priestor na efektívne doručovanie
písomností napr. povinným zriadením dátových schránok fyzických i právnických osôb ako
obdoby úradnej elektronickej pošty. Vyriešenie otázky efektívnosti a spôsobu výkonu
rozhodnutí, keďže ide o obdobný problém ako pri výkone súdnych rozhodnutí; možnosť
inšpirácie riešenia odtiaľ. Vykonať opatrenia, ktoré by viedli k zjednocovaniu pravidiel
správneho konania (samozrejme, okrem zreteľa hodných výnimiek), nie k ich triešteniu
(tendencia vytvárať si rezortné procesné pravidlá, keďže všeobecný predpis je zastaraný a
nevyhovuje). Pri príprave nového procesného predpisu vziať do úvahy zmeny, ktoré boli
vykonané v hmotnoprávnej oblasti za ostatných 20 rokov.






Navrhované opatrenia za účelom zvýšenia miery spravodlivosti v súdnych konaniach:
vytvorenie podmienok pre prijímanie kvalifikovaných zamestnancov verejnej správy a
vzdelávanie ostatných zamestnancov verejnej správy
zvýšenie transparentnosti verejnej správy i dostupnosti informácií o právach a
povinnostiach občanov
prijatie nového správneho poriadku a zjednocovanie správnych konaní
povinné zriadenie dátových schránok na doručovanie úradných písomností pre fyzické
i právnické osoby s úpravou fikcie doručenia správ

Opatrenia vyplývajúce z členstva Slovenska v Európskej únii a možnosti čerpania
štrukturálnych fondov EÚ, napríklad finančných prostriedkov EÚ a Štátneho rozpočtu
na Operačný program Efektívna verejná správa:
Nové programové obdobie Európskej únie na roky 2014 - 2020 prináša okrem šance zlepšenia
súdnictva, či verejnej správy aj problém vymožiteľnosti práva, nakoľko podpora z eurofondov
dáva vzniku aj špecifických zmluvných vzťahov.
V kontexte priorít Európskej únie do roku 2020 je cieľom moderná, odborná, efektívna,
spoľahlivá, nekorupčná a transparentná verejná Správa v Slovenskej republike v roku 2020.
Na toto budeme môcť využívať aj finančné prostriedky Európskej únie v programovom
období 2014 – 2020 (viď. vzdelávanie sudcov a vyšších súdnych úradníkov, samozrejme platí
to aj pre obslužný personál – podateľňa a pod.).
Budeme podporovať napĺňanie priorít stratégie Európa 20, prispievať k plneniu cieľov
Národného programu reforiem Slovenskej republiky (ďalej len „NPR SR“), ako aj
požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy EÚ v relevantných oblastiach a zároveň na národnej,
resp. regionálnej a lokálnej úrovni zabezpečila predpoklady smerujúce ku komplexnej
reforme verejnej správy SR.
Musíme si uvedomiť, že verejná správa a tým aj súdy, sú platené aj z daní podnikateľských
subjektov a tým sú de facto ich zamestnancami, resp. dodávateľmi. Len taká verejná správa,
ktorá má dôveru podnikateľských subjektov a motivuje ich k aktívnej spoluúčasti na správe

a rozvoji vo vzájomnom dialógu, je kľúčovým partnerom v ekonomickom rozvoji
a poskytovaní služieb, ale aj správcom mechanizmov pre realizáciu hodnôt v spoločnosti
s vysokým právnym povedomím.
Súdy ako časť verejnej správy musia tiež vytvoriť podmienky pre poskytovanie kvalitných
a dostupných verejných služieb efektívnym spôsobom v každej fáze podnikania ich
„prijímateľov“ – podnikateľských subjektov.
K dosiahnutiu ekonomickej súdržnosti v celej EÚ, je potrebné vyrovnať disparity voči
„pôvodným štátom“ EÚ aj v právnej oblasti.
Ukazovatele, ktoré zabezpečia merateľnosť práva by mali byť naviazané na jednotlivé ciele,
ktoré chceme v oblasti vymožiteľnosti práva dosiahnuť. Napr. efektivita súdov (či už
všeobecných, ale aj špecializovaných arbitrážnych), vzdelávanie súdneho personálu,
spokojnosť sporových strán s rozhodnutiami súdov, počet odvolaní a dovolaní.
Mali by teda merať jednotlivé oblasti vymožiteľnosti práva, byť naviazané na faktory
vplývajúce na vymožiteľnosť práva, ale spolu by mali dať komplex odpovedí, či sa Slovenská
republika v oblasti vymožiteľnosti práva pohla dopredu, na čo môže slúžiť aj komparácia (v
určitých časových intervaloch) s ekonomicky najvyspelejšími krajinami sveta, ktoré svoj
ekonomický pokrok postavili aj na vysokej miere vymožiteľnosti práva.
Národný program reforiem SR na roky 2011 – 2014 je dôležitý dokument, pretože
definuje štrukturálne priority SR a definuje aj inštitucionálne zabezpečenie stratégie
„Európa 2020 v SR“, požaduje napríklad aj toto:
Transparentné prostredie a vymožiteľnosť práva
Transparentné a nekorupčné prostredie posilňuje efektívnosť, hospodársky rast, prispieva k
rovnosti šancí v ekonomike a v konečnom dôsledku zvyšuje blahobyt. Efektívny boj s
korupciou si vyžaduje zvýšenie transparentnosti a zúženie priestoru pre nekalé aktivity pri
akomkoľvek nakladaní s majetkom štátu, verejných inštitúcií a samospráv, resp. pri verejnom
obstarávaní. Nedôvera, ktorá panuje voči verejným inštitúciám, súdom a sudcom je
zapríčinená nízkou úrovňou vymožiteľnosti práva, ako aj stavom korupcie a klientelizmu na
Slovensku.
Vláda SR obmedzí priestor pre korupciu a klientelizmus, zvýši transparentnosť a
vymožiteľnosť práva tak, aby sa Slovensko zlepšilo v indexe korupcie na hodnotu 80 %.

Vymožiteľnosť práva na súde v primeranom čase
Vláda SR urýchli súdne konania a zefektívni prácu súdov tak, aby sa ľudia mohli domôcť
svojich práv v primeranom čase a na správnom mieste. Zvýši sa možnosť aktívnej účasti
občanov na kontrole súdnej moci a dostupnosť súdneho konania cez zjednodušené formuláre
podaní na súd. Nástrojom bude právna úprava (najmä novela Občianskeho súdneho poriadku),
ktorá zavedie zjednodušené procesné postupy, určí lehoty pre rozhodovanie súdu vo

vybraných veciach, tiež elektronický systém doručovania súdnych písomností. Budú
vytvorené podmienky na úplnú elektronizáciu súdnictva (elektronický súdny spis), ktorá bude
zahŕňať aj elektronické nahrávanie všetkých pojednávaní a umožnenie priebežného
sledovania stavu súdneho konania.
Nová právna úprava urýchli vydávanie platobných rozkazov, rozšíri používanie
elektronických formulárov. Vytvorí sa tiež legislatívna, technická i organizačná podpora pre
vytvorenie odborného tímu sudcu podľa vopred známych a objektívnych kritérií.

Predvídateľnosť práva zverejňovaním všetkých súdnych rozhodnutí
Na základe novej právnej úpravy, ktorá vytvorila povinnosť pre súdy zverejňovať všetky
súdne rozhodnutia na
internete, bude vytvorená centrálna webstránka. Na webstránke budú všetky súdne
rozhodnutia zo všetkých všeobecných súdov (okresných súdov, krajských súdov,
špecializovaného trestného súdu a Najvyššieho súdu SR). Webstránka bude vytvorená tak,
aby spĺňala kritérium priateľského internetového prostredia pre užívateľa.
Zámerom je umožniť, čo najjednoduchší spôsob vyhľadávania rozhodnutí z jednotlivých
súdov, k jednotlivým právnym oblastiam, k jednotlivým právnym problémom. Webstránka so
zverejnenými rozhodnutiami bude nástrojom predvídateľnosti práva pre každého a bude tiež
nástrojom pre porovnanie jednotlivých rozhodnutí, čo do kvality práce sudcov. Zvýši sa tým
transparentnosť a predvídateľnosť rozhodovania súdov a vytvorením tlaku na presvedčivejšie
zdôvodňovanie rozhodnutí súdov sa skvalitní rozhodovacia činnosť súdov.
Dostupnosť práva
Vláda SR uľahčí prístup k platnému právu, sprehľadní legislatívny proces a zlepší prevenciu
pred eskaláciou právnych problémov. Vytvorí sa právne záväzná elektronická podoba Zbierky
zákonov Slovenskej republiky ako oficiálny zdroj práva v Slovenskej republiky. Bude tiež
vytvorená infraštruktúra pre distribúciu elektronickej podoby právnych predpisov od
pripomienkového konania do publikácie v zbierke zákonov. V rámci existujúceho
Portálu právnych predpisov sa plánuje jeho nadstavba, zavedenie elektronických
schvaľovacích postupov, zavedenie zaručeného elektronického podpisu pre ústavných
činiteľov a povinné používanie Editora právnych predpisov. Dôjde tiež k zmene právnej
úpravy Centra právnej pomoci pre ľudí, ktorá určí ako jednu z úloh centra - predchádzať
eskalácii právnych problémov a tým pôsobiť nielen na zvyšovanie právneho vedomia v
spoločnosti, ale tiež zníženie výskytu vyhrotených právnych sporov. Za týmto účelom
centrum vytvorí koncepciu prevencie pred právnymi problémami, ktorú bude následne aj
technicky realizovať.

Obnova dôvery v justíciu, boj s korupciou a zamedzenie politickým vplyvom na justíciu
Vláda SR vytvorí podmienky pre zvrátenie negatívneho a prehlbujúceho sa trendu nedôvery v
súdnictvo, zamedzenie politického vplyvu do súdnej moci a posilnenie jej nezávislosti.
Zavedú sa prísne podmienky pre prehľadné a otvorené výberové konania na sudcov i
prokurátorov. V zákone bude upravený mechanizmus výberových konaní vrátane tvorby
výberových komisií, ktorý zabezpečí výber najkvalitnejších uchádzačov vrátane predsedov
súdov a pre všetkých uchádzačov rovnosť šancí. Nová právna úprava zavedie povinnosť
bezpečnostných previerok pre sudcov ako aj kandidátov na sudcov.
S cieľom skvalitniť rozhodovaciu činnosť súdov budú vytvorené právne i technické
podmienky pre špecializáciu sudcov a ich priebežné vzdelávanie. Zákonná úprava tiež
zavedie hodnotenie výkonu funkcie sudcov s určením presných kritérií, procesu a dôsledkov
hodnotenia práce sudcov. S cieľom zamedziť uzatvorenému súdnemu systému, ktorý nie je
schopný odolávať korupčným vplyvom zvnútra sudcovského stavu, po širšej odbornej
diskusii bude predstavený návrh právnej úpravy na zmenu pravidiel disciplinárnych konaní
proti sudcom s novým spôsobom kreovania disciplinárnych senátov s možnosťou občianskej
kontroly a s využitím systému "výber ad hoc" pri kreovaní senátov.
Na základe výsledkov širšej odbornej diskusie bude predstavený návrh zriadenia Najvyššieho
správneho súdu s cieľom zabezpečiť účinnú súdnu ochranu občanov pred porušeniami zákona
zo strany orgánov verejnej správy.
S cieľom zamedziť korupcii na súdoch bude zriadená linka na ohlasovanie prípadov korupcie
v justícii i vo väzenstve. Zamedzí sa aj plynulému striedaniu funkcie sudcu s funkciou vo
výkonnej moci, na základe čoho minister spravodlivosti nebude môcť priamo kandidovať na
predsedu súdu. Zavedie sa vyššia transparentnosť a
verejná kontrola činnosti súdnej rady tým, že všetky zasadnutia súdnej rady budú verejné. Z
rokovaní bude tiež povinnosť vyhotovovať a zverejňovať zvukové záznamy zo všetkých
zasadnutí. Zavedie sa tiež povinnosť súdnej rade, aby každé rozhodnutie obsahovalo
odôvodnenie, ak sa týka postaveniam sudcu a bolo aj zverejňované.
Zamedzí sa vplyvu výkonnej či politickej moci do jej rozhodovania tým, že sa zavedie
nezlučiteľnosť funkcií člena súdnej rady a predsedu (podpredsedu) súdu.
Požiadavkou Európskej rady je, aby členské štáty EÚ identifikovali svoje najdôležitejšie
makro – štrukturálne prekážky rastu a navrhli politiky na ich odstraňovanie. Práve Národný
program reforiem SR prezentuje zámery vlády v štrukturálnych politikách a definuje
opatrenia, ktoré sú zamerané aj na zvyšovanie kvality života, napríklad prostredníctvom
posilňovania ekonomického rastu (a na to nadväzujúcej zamestnanosti), pričom medzi
prioritné oblasti patria aj:


podnikateľské prostredie;



modernizácia verejnej správy (aj súdov);



transparentné prostredie a vymožiteľnosť práva;



Zlepšiť efektívnosť a kvalitu občianskoprávnych konaní, zabezpečiť vymáhanie
súdnych rozhodnutí a podporovať alternatívne
mechanizmy riešenia sporov.
Modernizovať infraštruktúru a organizáciu súdov.



Znížiť korupciu a zabezpečiť transparentné a efektívne uplatňovanie pravidiel
verejného obstarávania.



Posilniť funkciu verejného dohľadu občianskej spoločnosti(súdne rozhodnutia)
a posilniť možnosti sociálnych partnerov a občianskych organizácií prispievať
k tvorbe verejnej politiky a monitorovaniu jej implementácie.

Vízia:


Transparentný systém organizácie súdnictva podporuje vymožiteľnosť práva,
vydávanie kvalitných súdnych rozhodnutí a odstraňuje súdne prieťahy.

Vzhľadom na skutočnosť, že si verejná správa nedokáže vytvárať vlastné investičné zdroje,
je kľúčovou zmenou zvýšenie príjmovej časti rozpočtu verejnej správy (dane, clo, (+
financovanie z EÚ fondov)).
Pre realizáciu významných štrukturálnych zmien je potrebné prostredie, v ktorom je
samozrejmosťou
kultúra
dodržiavania
zákonov
a vymožiteľnosti
práva.
Cestou na vybudovanie takéhoto spoločenského prostredia je vytvorenie predpokladov na
obnovenie dôvery v súdnictvo. Vyžiada si to stabilizáciu právneho prostredia, zmeny
v organizovaní a v procesov, implementáciu metód zameraných na odstraňovanie prieťahov
v súdnom konaní, merania výkonnosti sudcov a súdov a kvalitu súdnych rozhodnutí. Je
potrebné zaviesť mechanizmy a nástroje zapájania verejnosti do kontroly súdnej moci.
V oblasti podpory podnikateľského prostredia je to zavádzanie špecializovaných súdov
v oblasti daňovej trestnej činnosti.

Investičná stratégia OP EVS na roky 2014 - 2020 sa zameria na optimalizáciu a integráciu
procesov vo verejnej správe – financované z ESF. Zameria sa aj na Zefektívnenie justičného
systému a vymožiteľnosti práva, kde bude sledovať ukazovatele:



Počet zavedených alternatívnych foriem riešení sporov
Zavedenie nástrojov na skrátenie časovej náročnosti súdneho konania

Kvalita verejnej správy ovplyvňuje podnikateľské prostredie, účelnosť a efektívnosť
vynakladania verejných prostriedkov. Nezávislé hodnotenie kvality verejnej správy
vypracované Svetovou bankou (Index úrovne verejnej správy) umožňuje porovnať kvalitu
verejnej správy SR s ostatnými krajinami.
Celkový index úrovne verejnej správy je komplexný ukazovateľ, ktorý v sebe zahŕňa 6
nasledovných indikátorov: efektivita verejnej správy, otvorenosť verejnej správy, kontrola
korupcie, vymožiteľnosť práva, kvalita regulácie, politická stabilita. V kvantitatívnom
vyjadrení sa hodnota agregovaného indexu úrovne verejnej správy SR pohybovala za rok

2011 na hodnote 446,1 bodu z max. 600 možných, čím sa Slovensko zaradilo medzi najmenej
vyspelé krajiny EÚ. Za rok 2011 patrila SR medzi 27 krajinami EÚ 7. pozícia od konca.

Dlhodobo je najhoršie hodnotená situácia v oblasti korupcie a vymožiteľnosti práva, kde
sa indikátory pohybujú pod úrovňou 75 bodov.
Indikátory
správy

verejnej 2000

2002

2004

2006

2008

2011

Otvorenosť ver. správy

72,6

74,5

80,3

76

74

75,1

Politická stabilita

65,4

77,9

63,5

69,7

86,6

78,3

Efektivita verejnej správy

72,7

72,2

79,5

79,5

77,7

76,3

Kvalita regulácie

68,6

78,9

83,3

84,8

83,5

81

Vymožiteľnosť práva

60,3

59,3

65,1

65,1

67,3

69

Kontrola korupcie

63,9

55,1

69,3

70,2

66

66,4

417,9

441

445,3

455,1

446,1

Celkový index úrovne 403,5
VS

Medzi základné problémy, ktoré obmedzujú efektívne a kvalitné zabezpečenie verejnej správy
možno zaradiť:


nie sú zavedené systémy a metodiky na hodnotenie kvality poskytovaných služieb
vo verejnej správe (množstvom redundantných a ťažko merateľných procesov);



neefektívna činnosť súdov, slabá vymožiteľnosť práva, prieťahy v súdnych konaniach;

Prioritná os 2: Posilňovanie efektívnosti orgánov verejnej správy pri implementácii
politík:
Prioritná os je zameraná na podporu efektívnejšieho, rýchlejšieho a transparentnejšieho
vynakladania s verejnými prostriedkami. Základom právneho štátu je kvalitná a transparentná
justícia. Podľa dokumentu „The EU Justice Scoreboard“ Slovenská republika figuruje na
poslednom mieste z členských štátov EÚ v hodnotení justičnej nezávislosti. V nadväznosti na
tento výsledok je nevyhnuté posilniť v rámci prioritnej osi 2 a špecifického cieľa 2.1 aktivity
podporujúce obnovenie dôveryhodnosti súdnictva, zamerané hlavne na kvalitu súdnych
rozhodnutí, odstraňovaní procesných chýb a pod.
Špecifický cieľ 2.1: Zefektívnenie justičného systému a vymožiteľnosti práva
V procese reštrukturalizácie národných hospodárstiev EÚ zameraných na vytváranie
podmienok pre rast a konkurencieschopnosť zohráva nezávislý justičný systém významnú
úlohu. Predvídateľné, včasné a vymáhateľné justičné rozhodnutia sú dôležitými zložkami
podnikateľského prostredia a prispievajú ku kvalite a efektívnosti justičných systémov.

Zlepšenie kvality, nezávislosti a efektívnosti justičných systémov je prioritou v európskom
semestri, novom každoročnom cykle EÚ pre koordináciu hospodárskych politík. Účinné
justičné systémy sú nevyhnutné aj pre posilnenie vzájomnej dôvery potrebnej na vytvorenie
a vykonávanie nástrojov EÚ založených na vzájomnom uznávaní a spolupráci. Nedostatky
vnútroštátnych justičných systémov tak nie sú len problémom konkrétneho členského štátu,
ale môžu ovplyvniť fungovanie jednotného trhu a vo všeobecnejšom meradle aj EÚ. Európska
komisia vo svojom Ročnom prieskume rastu na rok 2013 zdôrazňuje význam zlepšenia
kvality, nezávislosti a efektívnosti vnútroštátnych súdnych systémov.
Európska komisia zverejnila v marci 2013 prehľad o stave justičných systémov v
jednotlivých členských štátoch v dokumente nazvanom Porovnávací prehľad EÚ
v oblasti justície (EU Justice Scoreboard). O spracovanie dokumentu požiadala Európska
komisia Komisiu Rady Európy pre hodnotenie efektívnosti justície (CEPEJ). Porovnávací
prehľad vychádza aj z údajov z iných zdrojov, napríklad Svetovej banky, Svetového
ekonomického fóra a organizácie World Justice Project. Zameriava sa na parametre
justičného systému z roku 2010, ktoré prispievajú k zlepšovaniu podnikateľského
a investičného prostredia. V porovnávacom prehľade sú analyzované ukazovatele efektívnosti
pri iných ako trestných prípadoch, najmä pri občianskych a obchodných súdnych prípadoch,
ktoré majú význam pre riešenie obchodných sporov, a pri správnych prípadoch. Správna
justícia zohráva dôležitú úlohu v podnikateľskom prostredí, napríklad pokiaľ ide o udeľovanie
licencií alebo pri daňových sporoch s administratívou alebo sporoch s vnútroštátnymi
regulačnými úradmi. Cieľom spracovania porovnávacieho prehľadu je pomôcť EÚ
a členským štátom dosiahnuť účinnejšiu justíciu pomocou objektívnych, spoľahlivých
a porovnateľných údajov o fungovaní justičných systémov všetkých členských štátov.
Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície určil za rok 2012 šesť členských štátov, v prípade
ktorých existujú problémy, a to najmä v súvislosti s trvaním súdnych konaní a organizáciou
súdnictva. Týmito krajinami sú Bulharsko, Taliansko, Lotyšsko, Poľsko, Slovinsko
a Slovensko. Slovenskej republike odporúča skrátiť konkurzné konania na 2 roky, znížiť
náklady na tieto konania o 10 % a ďalší rozvoj využívania IKT prostriedkov.
Jedným z dôležitých porovnávaných ukazovateľov je ukazovateľ nezávislosti súdnictva,
ktorý je významným činiteľom podporujúcim rast. Zaručuje predvídateľnosť, istotu,
spravodlivosť a stabilitu právneho systému, v ktorom môžu podnikateľské subjekty podnikať.
Naopak vnímanie nedostatku nezávislosti môže odrádzať od investovania. Všeobecným
pravidlom je, že spravodlivosť sa nemôže len vykonávať, ale jej vykonanie musí byť
predvídateľné.
Z hľadiska ukazovateľa vnímania nezávislosti súdnictva sa Slovenská republika umiestnila
na poslednom mieste z krajín EÚ a na 115 mieste z pomedzi 144 porovnávaných štátov.
Obdobne v oblasti obchodných vecí sa priemerná dĺžka konaní skracuje, za rok 2012 však
stále dosahuje 13,8 mesiacov.
Efektívny boj s korupciou si vyžaduje zvýšenie transparentnosti a zúženie priestoru pre nekalé
aktivity pri akomkoľvek nakladaní s majetkom štátu verejných inštitúcií a samospráv, resp.

pri verejnom obstarávaní. V tejto súvislosti je nevyhnutné zvýšiť efektívnosť súdov v SR a
tým aj vymožiteľnosť práva.
Kritickými oblasťami sú predovšetkým nestabilné právne prostredie, prieťahy v súdnom
konaní, kvalita súdneho personálu, a kvalita súdnych rozhodnutí. Praktické skúsenosti
poukazujú na nedokonalý systém vzdelávania sudcov, vrátane budúcich sudcov, ktorého
následkom je protichodnosť a nejednoznačnosť niektorých súdnych rozhodnutí.
Podľa prieskumu Eurobarometer majú občania Slovenskej republiky najnižšiu dôveru
spomedzi sledovaných inštitúcii k súdnemu a právnemu systému. Dôveruje mu iba 29%
občanov, čo je o 14 percentuálnych bodov menej ako je priemer EÚ 27. Obdobne podľa
prieskumu FOCUS z júna 2012 Najvyššiemu súdu SR dôverovalo 37 % a nedôverovalo 54 %
respondentov. Všeobecné súdy na Slovensku považuje za dôveryhodné iba 28 % opýtaných a
za nedôveryhodné 67 % z nich.
Systémové zmeny budú rozpracované v Koncepcií stabilizácie a modernizácie súdnictva,
ktorá podrobnejšie rozpracuje opatrenia legislatívnej i nelegislatívnej povahy. Tento materiál
by mal byť spracovaný do konca júna 2013.
Odôvodnenie:
Rozvoj modernej a spravodlivej spoločnosti si vyžaduje dodržiavanie zákonov
a vymožiteľnosť práva. Vymožiteľnosť práva je jedným z hlavných predpokladov fungovania
občianskej spoločnosti, podnikateľského prostredia a hospodárstva. Efektívny boj s korupciou
znamená zvýšenie transparentnosti a zúženie priestoru pre nekalé aktivity pri nakladaní
s majetkom štátu, verejnej správy a pri verejnom obstarávaní. Kritickými oblasťami sú
nestabilné právne prostredie, prieťahy v súdnom konaní, kvalita súdneho personálu, kvalita
súdnych rozhodnutí, meranie výkonnosti sudcov a súdov a zvýšenie podielu ukladania
alternatívnych trestov. Je potrebné podporovať aktivity zamerané na moderné súdy a
väzenstvo, rozvoj Justičnej akadémie a centier právnej pomoci. Ďalej je tiež potrebné
prehlbovať spoluprácu s jednotlivými sudcami na národnej a medzinárodnej úrovni, ako aj
spoluprácu so Súdnou radou. Taktiež je nevyhnutné systematické získavanie štatistík a údajov
s cieľom posudzovať nie len výkonnosť, ale aj efektívnosť a kvalitu práce sudcov. V oblasti
podnikateľského prostredia je to podpora zavádzania špecializovaných súdov v oblasti
daňovej trestnej činnosti. Vytvorili by sa tak predpoklady na obnovenie dôvery v justíciu
a vymožiteľnosť práva.
Hlavné nedostatky: Nedôveryhodné a neefektívne súdnictvo





z hľadiska ukazovateľa vnímania nezávislosti súdnictva sa Slovenská republika umiestnila
na poslednom mieste z krajín EÚ;
z hľadiska ukazovateľa času potrebného na riešenie konkurzov sa Slovenská republika
umiestnila na poslednom mieste z krajín EÚ;
nedôvera občanov k súdnictvu;
nízka vymožiteľnosť práva;
o prieťahy v súdnych konaniach;

o
o
o
o

nízka kvalita súdnych rozhodnutí;
nedokonalý systém vzdelávania sudcov, vrátane budúcich sudcov;
chýba špecializované vzdelávanie sudcov;
nemoderná infraštruktúra a organizácia súdov.

Očakávané výsledky:
Dôjde k zlepšeniu vnímania súdnictva verejnosťou. Budú zavedené moderné systémy
hodnotenia súdov a sudcov, do ktorých bude zapojená aj občianska spoločnosť. Dôjde
k zníženiu času potrebného na riešenie konkurzov. Bude implementovaný systém ďalšieho
vzdelávania a špecializovaného vzdelávania sudcov.

Návrh: Zriadenie stáleho štátneho arbitrážneho súdu pri Ministerstve hospodárstva
SR299
Výhoda rozhodcovského súdu – často rozhoduje o opakujúcich sa veciach, má preto
vypracované zápisnice, listy, atď. Výhodou takéhoto arbitrážneho súdu by bola
špecializácia na určité hospodárske odvetvia. Zamestnával by odborníkov v určitých
oblastiach, ktorí by pomáhali riešiť súdne spory v úlohe súdnych znalcov pre konkrétne
odvetvové typy sporov.

Alternatívne riešenia sporov
S rozvíjajúcim sa trhom a objavovaním sa stále novších produktov najmä na internete, či
elektronickom finančnom trhu vznikajú aj súvisiace otázky, ako zabezpečiť efektívnu
vymožiteľnosť práva v tých podnikateľských vzťahoch, kde do hry vstupujú nové produkty,
či patenty o ktoré sa často vedie spor. Aj Európska únia prikladá týmto otázkam význam
a odporúča členským štátom hľadať aj alternatívne vymožiteľnosti práva. V tomto smere
rezonujú najviac rozhodcovské procesy (arbitráže) a mediácie. Toto platí aj pre nové produkty
vo všetkých sektoroch hospodárstva. Vo vyspelých štátoch Európskej únie, napríklad
v Rakúsku, je rozhodcovské konanie na jednoznačne vyššej úrovni, ako v krajinách bývalej
V4.
Rozhodcovské konanie (arbitráž)300
Úmyselne budeme používať pojem „arbitráž“. Rozhodcovské konanie nie je výkonom
verejnej moci a na rozhodcov, resp. rozhodcovské súdy nebola delegovaná žiadna právomoc
zo strany orgánov verejnej moci. Akurát rozhodcovskému rozsudku sa prisudzuje význam
rozsudku všeobecného súdu s určitými obmedzeniami a možnosťou prelomenia materiálnej
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Ide v zásade o to, aby na rozhodcovských súdoch nekončili spory niekoho „kto si v zmluve nevšimol
rozhodcovskú doložku“, ale aby sa na súdy s dôverou obracali najmú podnikateľské subjekty.
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právoplatnosti301 aj v exekučnom konaní. Z pohľadu laika však vyvoláva pojem
„rozhodcovský rozsudok“ alebo „rozhodcovský súd“ pocit, že ide o štandardné súdne konanie
a pripisujú tomu účinky občianskeho súdneho konania (sledovanie rozhodcovských súdov
môže priniesť nové vedomosti pre klasické štátne súdy už len tým, že odborník na
rozhodcovskom súde v danej oblasti ktorý je tam zamestnaný vypracuje relevantné podklady
potrebné k znalostiam sudcu na rozhodnutie sporu, či už pre jednu alebo druhú stranu,
zároveň získame dobrý nástroj dokumentácie sporov využiteľnú ďalej). Súdy môžu prelomiť
materiálnu právoplatnosť rozhodcovského rozsudku. Je možné podať na súd žalobu o zrušenie
rozhodcovského rozsudku. Termín „žaloba na zrušenie rozhodcovského rozsudku“ však
nemôže mať voči termínu „odvolanie“ pre laika zjavne odradzujúci efekt z hľadiska
dosiahnutia nápravy spôsobenej nezákonným rozhodcovským rozsudkom. Termín „arbitráž“
výstižnejšie predstavuje naplnenie pojmu rozhodcovského procesu, pretože nejde o verejný
súdny proces, ale o súkromnoprávny proces síce vedený s cieľom rozhodnúť spor, no treba
povedať že ide zároveň o proces vedený súkromnými osobami (fyzickými či právnickými) za
účelom dosiahnutia zisku. Rovnako rozsudok je výsledkom súkromnoprávneho procesu a bez
ohľadu na účinky by sa to malo prejaviť aj vo výslednom produkte rozhodcovského konania.
Navrhujeme preto v celom texte zákona o rozhodcovskom konaní a ostatných dotknutých
právnych predpisoch, ktoré používajú pojmy „rozhodcovské konanie“, „rozhodcovský
rozsudok“, „stály rozhodcovský súd“, aby tieto pojmy boli nahradené pojmami napríklad
„arbitrážny nález“ alebo „arbitrážne rozhodnutie“ a „stála arbitráž“. Rozhodcu by bolo
vhodné naradiť pomenovaním „arbiter“. V zahraničí je možné bežne monitorovať termíny
„arbitráž“, „arbiter“, „arbitrážne konanie“, čím je jednoznačne vystihnutá podstata
súkromnoprávneho procesu.
Je možné predstaviť si stabilný arbitrážny inštitút, ktorý by rozhodoval určité druhy sporov
a ktorý by mohol dokonca odbremeniť všeobecné súdy. Hlavnou agendou rozhodcovských
súdov v súčasnosti sú spotrebiteľské záležitosti (dnes skoro každá veľká firma, ponúkajúca
produkty veľkému množstvu spotrebiteľov vo forme rôznych paušálov má svoj vlastný
rozhodcovský súd, resp. súd na ktorý sa v rozhodcovskej doložke konštantne odvoláva,
pričom spotrebiteľ, ak chce využívať určitý produkt, nemá na výber a musí súhlasiť
s konkrétnou rozhodcovskou doložkou). V obchodnej agende sa núka priestor na obligatórne
arbitrážne procesy, v ktorej za určitých okolností je možné od subjektov obchodných vzťahov
žiadať, aby sa takémuto procesu podrobili. Platí tiež, že v obchodných veciach (na rozdiel od
spotrebiteľských vecí) odpadáva obava z nedostatočného zorientovania sa subjektov
obchodného vzťahu.
Obchodné vzťahy medzi dvomi rovnocennými účastníkmi symetrického zmluvného vzťahu,
ktoré do neho vstupujú dobrovoľne, najčastejšie za účelom zisku jednej strany a iného
merateľného úžitku na strane druhej sú subjektívne arbitrabilné. V súčasnosti je na poli
spotrebiteľov negatívny obraz o úrovni rozhodcovských rozsudkov, nakoľko priemerný
spotrebiteľ sotva v rámci formulárovej zmluvy dokáže rozpoznať dôsledky rozhodcovskej
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doložky (v takýchto zmluvách sa vyskytovali často neprijateľné zmluvné podmienky). Preto
vidíme význam arbitrážneho súdu skôr v hospodárskej oblasti.
Viacerí rozhodcovia toho istého stáleho rozhodcovského súdu používali v podstatnej časti
rovnaké znenia arbitrážnych rozsudkov. Je reálna obava, že rozsudky rozhodcov začali byť
„formulárovo mechanicky“ vypracovávané. Úroveň rozhodcovských rozsudkov a proces,
ktorý vykonali rozhodcovia nemali často nič spoločné so zákonom vyžadovaným
poskytovaním spravodlivosti nezávislým a nestranným rozhodcom. Arbitrážny súd môže byť
dobrý sluha v riešení sporov dvoch dobre informovaných hospodárskych subjektov, ale zlým
pánom tam, kde je zjavná asymetria zmluvného vzťahu, pričom jedna zmluvná strana je vo
forme nevýhodných podmienok v objektívnej nevýhode (minimálne prítomný rozpor
s dobrými mravmi). Účastník rozhodcovského konania musí mať reálnu (aj časovú) šancu
požiadať všeobecný súd o ochranu. Náš arbitrážny súd bude mať po čase vďaka svojej
odbornosti a spravodlivosti dobré meno a podľa jeho vzoru budú môcť byť zakladané
podobné arbitrážne súdy. Rozhodca obdobne ako sudca musí dbať na rešpektovanie
judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, podľa ktorej musí z úradnej moci zneplatniť
neprijateľné podmienky a tak naplniť článok 6 Smernice 93/13 EHS. Inštitút rozhodcovského
konania nesmie byť zneužívaný a každá strana sporu sa musí dokázať náležite brániť
v primeranom čase. Súdy sa musia vysporiadavať s viacerými hmotnoprávnymi aspektmi,
ktoré zanedbal rozhodca v základnom konaní.
V arbitrážnych procesoch musí byť aj v najbagateľnejšej veci vylúčené riziko zneužitia
a zabezpečenie garancie objektivity. Preto musíme zaručiť, aby sa prvok efektivity a rýchlosti
uprednostnil pred požiadavkou na objektívny a nestranný proces. Obchodné veci hodnotíme
ako subjektívne aj objektívne arbitrabilné. Pri medzinárodnom obchodnom rozhodcovskom
konaní možno v omnoho väčšom rozsahu spoliehať sa na slobodnú vôľu strán, nesmie sa
vyskytovať znížená sloboda vôle. Ustanovenia musia byť primerané pre stupeň na ktorom
stoja strany zmluvného vzťahu pri podpise zmluvy. OSP upravuje všeobecné rozhodcovské
konanie a tým obsahuje aj zodpovedajúce ochranné ustanovenia pre subjekt práva.

Uzatvorená zmluva obsahuje rozhodcovskú doložku, podľa ktorej každý spor, ktorý vznikne
medzi zmluvnými stranami bude riešený rozhodcovským súdom. Napríklad keď neplatíte
faktúry, predčasne dôjde k výpovedi zmluvy, jedna strana dá proti druhej návrh na začatie
rozhodcovského konania na rozhodcovskom súde. Následne môže byť podaný návrh na
nútený výkon rozhodcovského nálezu. Súd môže prerušiť rozhodovanie o nútenom výkone
rozhodcovského nálezu a môže podať predbežnú otázku na vyšší súd z dôvodu, že dospel
k záveru, že rozhodcovská doložka obsiahnutá v zmluve je neprimeraná a preto žiada vyšší
súd o posúdenie jeho oprávnenia rozhodnúť o neprimeranosti rozhodcovskej doložky aj bez
návrhu v konaní o nútenom výkone právoplatného rozhodcovského nálezu. Vyšší súd môže
v danej veci posudzovať jednak právnu úpravu neprimeraných podmienok v právnom systéme
a jednak úpravu procesných pravidiel stanovených súdnym poriadkom na ochranu
(spotrebiteľa) proti neprimeraným podmienkam v spotrebiteľských zmluvách.

Mediácia môže predstavovať efektívny prostriedok riešenia sporov, ak budú eliminované tie
postupy, ktoré tento inštitút značne degradujú.
Rozhodcovský súd alebo arbitrážny súd je stály neštátny orgán, ktorého poslaním je najmä
rozhodovať spory o majetkové nároky rozhodcami podľa predpisov o rozhodcovskom konaní.
Nie je to súd v klasickom ponímaní, iba v širšom zmysle. Rozhoduje jednoinštančne, čiže nie
je možné sa proti jeho rozhodnutiu odvolať.
Na konkrétnom rozhodcovskom súde sa strany právneho vzťahu spravidla dohodnú pri vzniku
právneho vzťahu (napr. zmluvy) tzv. rozhodcovskou zmluvou.
Rozhodca môže byť:



všeobecne: osoba rozhodujúca v nejakom spore
v práve: osoba, rozhodujúca v rozhodcovskom konaní, synonymum: arbiter,
pozri rozhodca (rozhodcovské konanie)

Podnikateľské subjekty v Slovenskej republike dlhodobo pociťujú absenciu vymožiteľnosti
práva, neprimeranú dĺžku a prieťahy v súdnych konaniach. Uvedené problémy sú často
pripisované na vrub vysokého nápadu vecí na všeobecných súdoch Slovenskej republiky,
nedostatočnému financovaniu a vybaveniu súdov, korupcii, či strnulosti legislatívy
upravujúcej konanie pred súdmi. Riešenie a odstránenie neduhov slovenského súdnictva
potrvá dlhší čas, pričom nemožno predpokladať také postupy kompetentných orgánov
(Národná rada SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Najvyšší súd SR a stavovské organizácie
sudcov), ktoré by uvedené nedostatky odstránili alebo zredukovali počas krátkeho časového
obdobia.
Podnikanie a podnikateľské prostredie v Slovenskej republike je však súčasťou globálnej
trhovej ekonomiky a rýchlosť a spoľahlivosť riešení a rozhodnutí sú základom úspechu
a presadenia sa na trhu.
Je samozrejmé, že pri podnikaní vznikajú medzi partnermi aj spory či nezrovnalosti, ktorých
riešenie si aktuálne v Slovenskej republike vyžaduje vysoké náklady a dlhoročné čakanie na
výsledok, ktorý aj napriek úspechu v spore pred súdom nezaručuje riadne uspokojenie
pohľadávky alebo iné riadne uspokojenie nároku úspešnej strany v spore.
Možnosť vymoženia (uspokojenia) svojho práva, prípadne uzavretie sporného prípadu so
svojim obchodným partnerom či klientom v krátkom časovom období na odbornej úrovni
a bez zbytočne vysokých nákladov je dôležitou a potrebnou súčasťou podnikania,
konkurencieschopnosti a právnej istoty podnikateľských subjektov.
Uvedené skutočnosti a problémy sa vyskytovali a vyskytujú aj v mnohých krajinách
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a viedli k rozvoju alternatívneho
riešenia sporov.
Alternatívne riešenie sporov spočíva najmä v možnosti riešenia sporov v rozhodcovskom
konaní alebo mediáciou. Výhody takéhoto riešenia sporov nabrali na význame a viedli

napokon až k prijatiu Modelového zákona o medzinárodnej komerčnej arbitráži v roku 1985
Komisiou OSN pre medzinárodné obchodné právo. Od roku 1985 už viac ako 40 krajín,
medzi nimi Veľká Británia, Nemecko, Švajčiarsko, Holandsko, Škótsko, Maďarsko,
Singapur, Rusko, prijali nové zákony o rozhodcovskom konaní vychádzajúce a inšpirujúce sa
citovaným Modelovým zákonom o medzinárodnej komerčnej arbitráži.
Ku krajinám, ktoré zaviedli možnosť riešiť spory alternatívne oproti konaniu pred štátnymi
súdmi sa pridala v roku 2002 aj Slovenská republika schválením zákona č. 244/2002 Z. z.
o rozhodcovskom konaní (ďalej len „zákon o rozhodcovskom konaní“).
V krajinách anglosaského práva ako aj v krajinách kontinentálne Európy je rozhodcovské
konanie, resp. hospodárska arbitráž dominujúcim spôsobom riešenia sporov. Sporové strany
riešenie obchodným sporov nezverujú štátnym súdom.
Prechod podnikateľských subjektov v Slovenskej republike na podobný systém riešenia
sporov je nevyhnutný a čas ukázal, že štátny systém justície, resp. riešenia obchodných
sporov nenapomáha, ba dokonca deformuje budovanie fungujúcich zmluvných obchodných
vzťahov rozpornými rozhodnutiami, ochranou dlžníka a dĺžkou konania.
Zákon o rozhodcovskom konaní je potrebné považovať za súčasť realizácie právnych záruk,
ktoré upravuje článok 46 Ústavy Slovenskej republiky ako právo na súdnu a inú právnu
ochranu a Dohovor o ľudských právach a základných slobodách v článku 6 ako právo na
spravodlivé a primerané prejednanie záležitosti pred nezávislým a nestraníckym súdom
(najprv ich také chceme urobiť - podmienky na arbitrážne súdy a ich personálne
zabezpečenie, napr. čo chce únia trestať konflikt záujmov – pozrieť Lučeniča).
Zákon o rozhodcovskom konaní poskytuje možnosť fyzickým a právnickým osobám
dohodnúť sa na riešení svojich občianskoprávnych a obchodnoprávnych sporov pred
ustanoveným rozhodcom či rozhodcami stáleho rozhodcovského súdu.
Rozhodcovské konanie302 poskytuje plnohodnotnú alternatívnu možnosť nahradenia štátnych
súdov pre subjekty, ktoré potrebujú riešenie alebo rozhodnutie v sporoch, ktoré vznikli medzi
stranami v oblasti občianskoprávnej a obchodnoprávnej. V rozhodcovskom konaní je možné
rozhodnúť o majetkových nárokoch účastníkov sporu.
Takto určená právomoc Rozhodcovského súdu sa teda vzťahuje na široký okruh právnych
vzťahov, pretože občianskoprávne a obchodnoprávne spory vo väčšine vznikajú a týkajú sa
majetkových nárokov účastníkov sporu.
Zákon o rozhodcovskom konaní z vyššie uvedeného okruhu právnych vzťahov, o ktorých
možno rozhodovať v rozhodcovskom konaní vylúčil iba spory:
1. o vzniku, zmene alebo zániku vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam,
2. o osobnom stave (napr. rozvod, výchova detí a pod.)
3. súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí,
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a iných
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4. a ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a vyrovnacieho konania.
Rozhodcovské konanie začína podaním žaloby stranou, ktorá si chce uplatniť svoj nárok na
rozhodcovskom súde. Týmto okamihom začína rozhodcovské konanie, ktorého priebeh
podrobne určuje Rokovací poriadok a zákon o rozhodcovskom konaní.
Po začatí rozhodcovského konania si každý účastník sporu vyberie zo Zoznamu rozhodcov
jedného rozhodcu. Takto vybraní dvaja rozhodcovia si vyberú tretieho rozhodcu.
Rozhodcovské konanie je plne kontraindikatórnym konaním. Účastníci konania predkladajú
rozhodcovskému súdu dôkazy, ktoré rozhodcovský súd hodnotí.
Rozhodcovské konanie sa končí vynesením rozhodcovského rozsudku, ktorý rozhodne o veci
samej ako aj trovách konania.
Rozhodcovský rozsudok je konečným rozhodnutím, na základe ktorého je možné po
nadobudnutí jeho právoplatnosti začať nútený výkon rozhodnutia, t.j. je exekučným titulom.
Rozhodcovský rozsudok môže zrušiť iba výnimočne štátny súd, a to iba z dôvodov, ktoré
presne špecifikuje v § 40 zákon o rozhodcovskom konaní. Jedná sa najmä o hrubé procesné
vady v rozhodcovskom konaní a trestné konanie rozhodcu, ktoré sú podobné dôvodom
zakladajúcim možnosť dovolania v občianskom súdnom konaní, a na ktoré musí súd
prihliadať z úradnej povinnosti.
Vyššie uvedený priebeh rozhodcovského konania je podrobne upravený v Rokovacom
poriadku a v zákone o rozhodcovskom konaní303.
Výhody rozhodcovského konania304 – riešenie sporov formou rozhodcovského konania má
nesporne veľa výhod. Sú nimi najmä:
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Pružné a rýchlejšie konanie. Od podania žaloby do vydania rozhodcovského
rozsudku trvá v závislosti od náročnosti veci rozhodcovské konanie jeden až tri
mesiace.
Úspora nákladov konania. Poplatok za konanie pred rozhodcovským súdom je nižší
ako súdny poplatok a vzhľadom na rýchlosť konania účastník sporu neplatí zbytočné
cestovné výdavky, resp. z dôvodu kontraindikatórnosti konania a hodnotenia
písomných dôkazov nie je potreba platiť náklady právneho zastúpenia.
Jednoduchosť a flexibilita konania.
Dôvernosť a súkromný charakter. Rozhodcovské konanie je neverejné konanie,
nemá naň prístup verejnosť. Rozhodcovia sú viazaní mlčanlivosťou. Účastník konania
sa nemusí obávať, že spor a jeho riešenie pred rozhodcovským súdom môžu na
verejnosti alebo v podnikateľskej obci poškodiť jeho dobré meno, prípadne spôsobiť
mu iné súvisiace problémy.
Špecializácia prostredníctvom rozhodcov, ktorí sú odborníkmi v danom odvetví
a možnosť ustanoviť si za rozhodcov skúsených právnikov. Rozhodcami na stálom
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rozhodcovskom súde sú právnici zaoberajúci sa najmä obchodným právom
a majetkovými a občianskoprávnymi vzťahmi, čo zaručuje vysokú odbornosť
a znalosť problematiky pri rozhodovaní.
Písomnosť rozhodcovského konania. Rozhodcovské konanie sa vykonáva písomne.
Rozhodcovský súd zásadne rozhoduje po predložení písomných dôkazov a vyjadrení
bez potreby ústne pojednávať. Tým však nie je vylúčená možnosť ústneho
pojednávania, ak ho navrhne a dostatočne zdôvodní účastník sporu a ak to nebude
prekážkou rýchleho a efektívneho rozhodnutia o veci.
Vykonateľnosť rozhodcovských rozsudkov exekútormi a súdmi. Po doručení
všetkým účastníkom sporu sa stáva rozhodcovský rozsudok právoplatný
a vykonateľný, čo umožňuje oprávnenej strane v prípade neplnenia povinnej strany
domáhať sa okamžite vymáhania svojho nároku.
Rozhodovanie tromi rozhodcami. Zaručuje objektívnosť a dôkladné posúdenie
sporu. Jedná sa o tzv. senátny typ rozhodovania, keď sa rozhoduje na základe
hlasovania väčšinou hlasov.

Druhá časť zák. č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní (ďalej len „zákon“) upravuje
spôsob, akým si účastníci zmluvných právnych vzťahov môžu dohodnúť rozhodovanie
prípadných sporov v budúcnosti alebo sporov prebiehajúcich v rozhodcovskom konaní.
Záväzok zmluvných strán predložiť existujúci alebo budúci spor na rozhodnutie
Rozhodcovskému súdu má formu rozhodcovskej zmluvy.
Rozhodcovská zmluva môže byť uzavretá
1. ako samostatná zmluva (samostatný zmluvný dokument) alebo
2. ako rozhodcovská doložka305 k zmluve.
Rozhodcovská zmluva musí byť písomná, inak je neplatná. Písomná forma je
zachovaná, ak je rozhodcovská zmluva obsiahnutá v dokumente podpísanom zmluvnými
stranami alebo vo vzájomne vymenených listoch, ak je dohodnutá telefaxom alebo
pomocou iných telekomunikačných zariadení, ktoré umožňujú zachytenie obsahu
rozhodcovskej zmluvy a označenie osôb, ktoré ju dohodli (§ 4 ods. 2 zákona).
Výnimočne možno vykonávať rozhodcovské konanie aj bez písomnej rozhodcovskej
zmluvy, a to v prípade, ak zmluvné strany na začiatku rozhodcovského konania vyhlásia
do zápisnice pred Rozhodcovským súdom, že sa podrobujú právomoci Rozhodcovského
súdu.
Rozhodcovská zmluva uzavretá vo forme rozhodcovskej doložky je platná aj v prípade,
ak je zmluva v ktorej je obsiahnutá neplatná. Neplatnosť rozhodcovskej doložky by
vznikla iba v prípade, ak by sa na rozhodcovskú doložku vzťahoval dôvod neplatnosti
zmluvy alebo ak by sa na tom dohodli zmluvné strany.
Podobne, odstúpenie od zmluvy sa nedotýka rozhodcovskej doložky, ktorá je jej súčasťou.
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Najčastejším a najľahším spôsobom uzatvorenia rozhodcovskej zmluvy je vloženie
rozhodcovskej doložky do zmluvy (napr. v záverečných ustanoveniach zmluvy).
Rozhodnúť v rozhodcovskom konaní možno
občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahov.

široké

spektrum

majetkových

Podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 1 ods. 2 zákona možno rozhodnúť v rozhodcovskom konaní:
1. majetkové spory vzniknuté z tuzemských a medzinárodných obchodnoprávnych
a občianskoprávnych vzťahov a
2. jedná sa o také spory, ktoré môžu účastníci konania pred súdom skončiť súdnym
zmierom.
Z rozhodovania v rozhodcovskom konaní sú vylúčené v zmysle § 1 ods. 3 zákona:
1. spory o vzniku alebo zániku vlastníckeho práva a iných vecných
k nehnuteľnostiam, spory o osobnom stave,
2. a spory, ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a vyrovnacieho konania.

práv

V zmysle vyššie uvedených zásad je možné rozhodcovskú doložku vkladať najmä do
týchto zmlúv:
 všetky záväzkové zmluvy podľa Občianskeho zákonníka,
 všetky záväzkové zmluvy podľa Obchodného zákonníka,
 zmluvy a právne vzťahy vznikajúce medzi zakladateľmi a spoločníkmi
obchodných spoločností a družstiev, najmä spoločenské zmluvy, zakladateľské
zmluvy a stanovy obchodných spoločností a družstiev,
 zmluvy uzatvárané podľa Zákonníka práce, napr. pracovné zmluvy a dohody
o pracovnej činnosti, kolektívne zmluvy,
 zmluvy uzatvárané podľa a v zmysle špeciálnych právnych predpisov, ktoré sa
subsidiárne riadia Občianskym alebo Obchodným zákonníkom, napr. zmluvy
uzatvárané podľa zákona o cenných papieroch, podľa zákona o kolektívnom
investovaní a pod.
Okruh právnych vzťahov, z ktorých spory možno rozhodovať v rozhodcovskom konaní je
široký a rozmanitý. Napriek tomu môže vzniknúť medzi zmluvnými stranami obava, či je
možné použiť rozhodcovskú doložku v prípade, ak uzatvárajú špecifickú zmluvu odlišnú od
zmluvných typov upravených v slovenských kódexoch alebo zmluvu obsahujúcu komplex
zmlúv a právnych vzťahov.
Aj v takýchto prípadoch je možné a dobré použiť rozhodcovskú doložku.
Rozhodcovský súd je totiž oprávnený rozhodovať o svojej právomoci na základe námietky
nedostatku právomoci vznesenej účastníkom sporu. Posúdenie právnych vzťahov a možnosti
rozhodovať o nich v rozhodcovskom konaní tak vykoná fundovane Rozhodcovský súd.

V prípade, ak Rozhodcovský súd rozhodne o tom, že nemôže rozhodovať predložený spor,
môže účastník konania následne podať žalobu na štátny súd, ktorý sa bude vecou zaoberať.

Časť XII: Záver
Slovensko dosahuje či prekračuje v roku 2014 tieto historické míľniky:





Vstup do tretej dekády existencie samostatnej Slovenskej republiky.
Desať rokov členstva Slovenska306 v Európskej únii, možnosť začať čerpanie zdrojov
Európskej únie307 na nové programové obdobie 2014 – 2020308.
Prezidentské voľby, voľba predsedu najvyššieho súdu, polčas „jednofarebnej“ vlády.
Päť rokov platnosti meny euro na Slovensku.

Preto je otázka vymožiteľnosti práva akútna v tomto čase a je potrebné ju vnímať aj v týchto
súvislostiach a využiť všetky možnosti, ktoré máme k dispozícii.
V top desiatke problémov, ktoré biznis označuje za najväčšie prekážky v podnikaní na
Slovensku, sa pravidelne vyskytuje slabá vymožiteľnosť práva309. Na otázku, čo je príčinou,
odpovedajú zástupcovia podnikateľov jednoznačne: korupcia na súdoch310 a neúnosná dĺžka
súdnych konaní. Ochrana práva v podnikateľskom prostredí efektívne nefunguje. Mnohí
podnikatelia začínajú zľahčovať nerešpektovanie zmlúv a vydierať protistranu tým, že na
súde aj tak nič nezmôže. Situácia má vplyv nielen na podnikateľov, ale spôsobuje aj
devalváciu právnickej profesie. Účastníci sporov už často nevyhľadávajú najlepšieho
advokáta, ale takého, ktorý „má známosti na správnych miestach a vie rozsudok vybaviť“.
Podľa prieskumu agentúry Focus311 je dôvera Slovákov vo domáci systém súdnictva jedna
z najnižších v EÚ (za nami je už len Slovinsko), pričom podľa tohto prieskumu verí v domáci
systém súdnictva len každý štvrtý respondent. Výsledky sa nemusia zhodovať s realitou. Veď
napokon, takmer každý má skúsenosť so súdom a pri spore dvoch strán sa vždy niekto cíti
rozhodnutím ukrivdený312. Ibaže o zlých pomeroch v súdnictve nevypovedajú len prieskumy.
V Občianskom súdnom poriadku sa hovorí, že súd má postupovať v konaniach tak, aby
ochrana práv bola účinná. Niektorí z oslovených podnikateľov či právnických kancelárií
hovoria dokonca o skúsenostiach, že prvé pojednávanie v ich veci, bolo vytýčené až po dvoch
rokoch. Keď sa konečne obidve strany dostanú pred súd, môže nastať situácia, že sudca
odročí pojednávanie, často na základe účelového ospravedlnenia žalovaného subjektu. Je tiež
známy príklad, že sudca na niekoľkých pojednávaniach riešil len to, či účastník konania
306

Ďalšou skutočnosťou je fakt, že Slovensko bude v roku 2016 predsedníckou krajinou Európskej únie.
chválenie operačných programov, ktoré budú prostredníctvom napĺňania svojich cieľov mať vplyv na
celkovú sociálnu a hospodársku situáciu na Slovensku.
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Pri tejto príležitosti je potrebné identifikovať problémy súvisiace s vymožiteľnosťou práva, ktoré boli
prekážkou efektívnejšieho čerpania finančných zdrojov EÚ v dvoch predchádzajúcich programových obdobiach,
t.j. skrátené programové obdobie 2004 – 2006 a programové obdobie 2007 - 2013
309
Podnikatelia často označujú slovenské súdy za prekážku v podnikaní. Je známe, že ochrana práva na
Slovensku dobre nefunguje, vláda chystá zmeny v justícii aj v konaní pred súdmi, viď.
http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2014/cislo-13/sudy-ako-prekazka-v-podnikani.html
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Alebo korupcia v štátnej správe všeobecne
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http://www.aktuality.sk/clanok/241153/sudom-na-slovensku-veri-len-kazdy-stvrty-slovak-v-eu-su-na-tomhorsie-uz-len-slovinci/
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V zmysle tejto úvahy potom nikdy nemôže teoreticky nastať stav, že by bola spokojná viac ako polovica
respondentov
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žaluje správny subjekt. Posledné štatistiky rezortu spravodlivosti hovoria o priemerných
dĺžkach súdneho konania nelichotivo, napríklad na Okresnom súde Bratislava I v obchodných
veciach trvá spor v priemere 31,5 mesiaca. Nízku vymožiteľnosť práva vnímajú aj investori.
Slovensko je podľa mnohých zástupcov zahraničných investorov stále investične atraktívnou
krajinou, ale zdôrazňujú, že vláda SR by okrem efektívnejšieho odhaľovania a trestania
korupcie, mala prijať hlavne opatrenia na zlepšenie podmienok v ktorých sa bude možné
efektívne domôcť svojho práva. Hlavným rozdielom medzi Slovenskom a vyspelými
európskymi či svetovými krajinami je celková dôvera v súdny systém, t.j. že občania týchto
krajín veria313, že ich sudcovia rozhodujú nezávisle a spravodlivo, pričom na Slovensku to tak
nie je.
Je namieste hľadať vinníka, ktorý deformuje prostredie. Podľa prieskumu314 Transparency
International Slovensko, až 88 percent opýtaných si myslí, že úplatkárstvo na súdoch existuje.
Z toho 52 percent sa domnieva, že korupčné správanie je v tejto oblasti veľmi rozšírené. Je
potrebné hovoriť však aj o zodpovednosti samotných podnikateľov. Aby nedeformovali
prostredie, keď vyhľadávajú právne zastúpenie nie podľa kvality, ale podľa toho, či advokát
pozná sudcu. Bez ponuky nie je dopyt a tak podnikatelia môžu podliehať tendencii „vybaviť,
alebo kúpiť si spravodlivosť“.
Je nepochybné, že v slovenskej justícii je prevažná väčšina čestných sudcov, ktorým sa
nepozdáva, ako je nastavená verejná mienka. O množstve dobrých rozhodnutí, ktoré sudcovia
urobia, sa nepíše315 a nehovorí.
Za toľko kritizované prieťahy pred súdom netreba viniť len sudcov. Pracujú často
v materiálne nedôstojných podmienkach, pričom ale zastarané technické vybavenie je to
najmenej, čo negatívne ovplyvňuje ich prácu.
Jednotliví sudcovia na slovenských všeobecných súdoch často riešia súčasne niekoľko
stoviek sporov obchodnej agendy. Na počet obyvateľov nemáme v porovnaní s okolitými
štátmi málo sudcov, čo nám však chýba, je súdny aparát. Sudcovia sa sťažujú na nedostatok
vyšších súdnych úradníkov či asistentov. Pritom podpora týchto pracovných miest je pre štát
lacnejšia cesta ako investovať do sudcov. Bez pomoci z vonkajšieho prostredia sa ale systém
nezlepší. Aj podnikatelia by mali vyvíjať tlak na vládu a parlament, aby prijímali opatrenia
napríklad cez svojich zástupcov v Súdnej rade.
Pre firmy sú alternatívou súdov rozhodcovské konania. Hoci na Slovensku je
rozhodcovských subjektov registrovaných okolo 130, najmä nadnárodné spoločnosti v nich
veľkú dôveru nemajú. Prípadné obchodné spory riešia radšej vo Viedni, v Prahe, alebo
v Paríži.
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Niekedy je práve “vyslovenie viery“ tým faktorom, ktorý má vplyv. Ak totiž bude napríklad verejnosť
permanentne označovať sudcov za nespravodlivých a skorumpovaných, potom týmto sudcom nič nebráni, aby sa
takými naozaj stali. Naopak, až v prípade vyslovenia dôvery v čestnosť a poctivosť druhej strany sa potom táto
strana bude snažiť, aby nesklamala. Veríme, že základné princípy etiky a svedomia sú vlastné každému človeku,
je ale potrebné vytvoriť taký systém, v ktorom sa tieto pozitívne vlastnosti môžu prejaviť.
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Bulvárne, ale aj mienkotvorné médiá majú tendenciu informovať prevažne o negatívnych veciach

Pre medzinárodné arbitrážne súdy totiž pracujú ľudia z celého sveta. Poznajú teda lokálne
špecifiká jednotlivých regiónov. Medzi výhody konania, ktoré ho robia atraktívnym pre
podnikateľský sektor, patrí privátnosť a rýchlosť. Medzinárodný arbitrážny súd rozhoduje do
šiestich mesiacov.
Ako nevýhoda sa javí jednoinštančnosť. To znamená, že rozhodnutie nie je možné zvrátiť.
Vyššie sú tiež poplatky, ktoré sa odvíjajú od hodnoty sporov. Za istých okolností však môže
konanie pred slovenským súdom vyjsť drahšie. Maximálny poplatok na slovenskom súde je
33-tisíc eur, pričom, ak sa spor ťahá roky, ďalšie tisíce eur zaplatí účastník sporu za právne
zastúpenie. O celkových finančných stratách, ušlom zisku firmy, či zmrazených investíciách
do jej ďalšieho rozvoja počas dlhoročného súdneho sporu ani netreba viac hovoriť.
Nové pravidlá majú pre arbitráže platiť aj na Slovensku, zákon o rozhodcovskom konaní
pripravilo Ministerstvo spravodlivosti. Generálny riaditeľ sekcie civilného práva na
ministerstve Marek Števček316 tvrdí, že najväčšie problémy predstavuje ochrana spotrebiteľa.
Tieto spory musia odčleniť od B2B317 arbitráží. Spresniť sa má aj ustanovenie, aké spory
možno riešiť arbitrážami. V súčasnosti platí formulácia „keď to povaha vecí pripúšťa“, čo je
dosť vágne a nejednoznačné. Po novom sa budú arbitráže týkať sporov, ktoré je možné
ukončiť zmierom.
Do hlbšej reformy súdnej sústavy nepúšťajú jej iniciátorov najmä finančné limity. Problém
nie je len v sudcoch, ale predovšetkým v aparáte okolo nich. V personálnom
obsadení súdnictva je veľká fluktuácia, čo je pochopiteľné. Vyšší súdny úradník je
kvalifikovaný, má druhý stupeň vysokoškolského vzdelania a zarába asi 500 eur. Od reformy
justície sa očakáva, že dôjde k požadovaným zmenám bez toho, aby to malo výraznejší dopad
na štátny rozpočet. Reformovať sa bude Občiansky súdny poriadok, ktorý sa rozpadne do
troch kódexov – Správny, Civilný sporový poriadok a Civilný mimosporový poriadok. Od
toho si rezort sľubuje vyššiu mieru špecializácie sudcov, rýchlejšie a kvalifikovanejšie
rozhodovanie. Sudca inak postupuje, keď rieši osvojenie dieťaťa, ako keď rozhoduje
obchodný spor.
Ďalším krokom má byť komplexná reforma exekučného práva. Hoci sme v roku 1995
prijali francúzsky model exekučného práva, po desiatkach noviel, často politicky
motivovaných, už ani nevieme, aký model to je. Výsledkom je, že na súdoch je podľa
posledných štatistík milión dvestotisíc reštančných318 exekučných vecí.
Sudcom by mal pri rozhodovacej činnosti pomôcť aj veľký senát Najvyššieho súdu, ktorý by
mal fungovať na zjednocovanie judikátov. To znamená, že ak sudca nižšieho súdu bude
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Business-to-business (B2B), je označenie pre obchodné vzťahy medzi obchodnými spoločnosťami, pre ich
potreby, ktoré neobsluhujú konečných spotrebiteľov. Významným rysom modelu B2B je väčší dôraz na
logistiku a zaistenie samotného obchodu, oproti dôrazu na získanie zákazníka, ako je tomu v prípade obchodov
B2C (Business-to-customer). Skratka B2B pochádza z anglického termínu Business to Business (obchodník →
obchodník), koncept B2B sa teda týka obchodných vzťahov a vzájomnej komunikácie medzi dvomi
spoločnosťami.
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Takých, ktoré neboli vybavené v zákonom stanovenej lehote
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chcieť rozhodnúť inak, ako je zvykom, bude sa musieť obrátiť na senát aby k predmetnej veci
vydal svoje stanovisko.

Na záver sa pokúsime zhrnúť štyri všeobecné princípy, z ktorých vychádzajú naše návrhy na
zlepšenie vymožiteľnosti práva, pričom očakávame sebauvedomenie a aktívnu účasť všetkých
strán – zákonodarca, podnikatelia a štátni úradníci.

Princíp č. 1319 - Zmena prístupu/filozofie sudcu k postupného prejednávaniu vecí na
prejednávanie veci v rámci jedného pojednávania, t.j odklon od doterajšej praxe priebežného
prejednávania k ucelenému prejedaniu od prípadu k prípadu.
Na rozdiel od doterajšieho preskakovania sudcu od jedného prípadu k druhému prípadu v
rámci jedného pojednávacieho dňa, by bolo plánovanie pojednávaní sudcom vykonávané tak,
aby vec bola rozhodnutá na 1. alebo výnimočne z kvantitatívnych dôvodov (nedostatok času
na vykonanie navrhnutých dôkazov, potreba vypočutia väčšieho počtu svedkov, účastníkov,
znalcov apod.) na viacerých za sebou bez prerušenia nasledujúcich pracovných dní až do
vydania rozhodnutia vo veci samej.
Cieľom je povinnosť pripraviť si prvé pojednávanie sudcom tak, aby mal prehľad o
predložených návrhoch na vykonanie dokazovania, vyjadreniam strán k týmto návrhom, ako
aj zabezpečené všetky listinné dôkazy vrátane znaleckého dokazovania. Sudca by v prípade
predpokladanej potreby odročenia plánoval svoje termíny tak, aby v rámci jedného uceleného
obdobia, napr. jedného týždňa mohol vec uzavrieť rozhodnutím vo veci samej. Nie je totiž
dobre možné, aby si súd, ako aj účastníci konania pri odročovaní pojednávaní o niekoľko
mesiacov, alebo rokov dobre pamätali, čo bolo predmetom predchádzajúceho pojednávania.
Tento systém vedie k tomu, že strany sú nútené zvyšovať svoje náklady opakovaným štúdiom
spisu, čo na druhej strane núti sudcu, aby sa vracal k starým spisom po niekoľkých mesiacoch
a zdĺhavo ich opätovne študoval, alebo otváral pojednávania nepripravený a opätovne sa
zoznamoval s vecou až po otvorení pojednávania.

Princíp č. 2 – vychádza zo zásad timemanagementu, namiesto toho, aby sa súd zaoberal
rôznymi druhmi prípadov je efektívnejšie, aby sa súdne prípady podľa druhovej príslušnosti
rozdelili na špecializované súdy, napríklad hospodársky arbitrážny súd. Takto by sa
odbremenili všeobecné súdy, kde jeden sudca musí v jeden deň rozhodovať napríklad spor
o výživné a hneď na to napríklad spor týkajúci sa zložitého hospodárskeho patentu. Tak isto
vidíme kľúčovú úlohu, aby sa do riešenia sporov zapojilo čo najviac odborníkov v daných
oblastiach. Kvalifikované rozhodnutie sporu totiž vie urobiť len ten, kto sa v danej
problematike vyzná minimálne tak dobre, ako obidve strany sporu.
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Podľa http://www.sbagency.sk/sites/default/files/file/studia-vymozitelnost_prava-mar2011.pdf

Princíp č. 3 - Vytvorenie motivačného prostredia – nastavenie prísnejších procesných
pravidiel, ich sledovanie a sankcionovanie jednej strany za ich nedodržanie, ale aj
odmeňovania druhej strany ak bola ich vecným alebo časovým nedodržaním ukrátená.
S dôrazom na dodržiavanie princípu kontraindikatórnosti, je potrebné zaviesť lehoty na
administratívne úkony súdu a ak sa tieto lehoty na škodu niektorej zo strán nedodržia, potom
by tento účastník konania mal mať nárok na určité zvýhodnenie, napríklad odpustenie časti
súdneho poplatku a podobne.

Princíp č. 4 - asi najdôležitejším aspektom je lepšie uvedomenie si všetkých zúčastnených
strán, že s obchodných sporoch ide o nejaké hodnoty – dane, odvody, majetok a dotýka sa to
celej spoločnosti, nielen podnikateľov, ktorí sú v spore. Toto všetko nie je možné aplikovať
bez vytvorenia atmosféry všeobecnej dôvery v súdny systém a ľudské zdroje, ktoré ho
tvoria320.

Ideálne stav by bol taký, ak by do sporov dobrovoľne vstupovali len tie podnikateľské
subjekty, ktorých subjektívne práva v čo najvyššej miere korelujú s objektívnou
spravodlivosťou a aby sa následne títo podnikatelia zároveň čo najrýchlejšie dostali
k hodnotám ktoré im prislúchajú a o ktoré ich chce obrať niekto iný.
Zároveň chceme, aby nepoctivým podnikateľským subjektom (najmä tým, ktoré nemajú
platobnú vôľu) bolo čo najjednoduchšie siahnuť na majetok, ktorý im nepatrí, alebo ktorý by
vyvážil inú nespravodlivosť, ktorej sa dopustili.
Spravodlivosť sa vždy musí viditeľne „týčiť“ nad321 podnikateľským prostredím so všetkými
jeho základnými procesmi, aj drobnými nuansami.
Súdy by mali byť akcelerátormi322 podnikateľského prostredia a podnikateľských subjektov
na ceste za spravodlivosťou a nie jeho retardérmi323.
Za účelom zdôraznenia pozitívnych snáh Ministerstva spravodlivosti SR uvedieme ešte na
záver zhrnutie opatrení tzv. justičnej reformy.
Medzi hlavnými prioritami ministra spravodlivosti na rok 2014 boli modernizácia civilného
práva procesného a etika v justícii. Tieto témy boli na Slovensku dlhé roky zanedbávané.
Dôsledky dnes vidíme v problémoch pri vymáhaní práva a v nízkej dôveryhodnosti súdnictva.
Tento rok máme šancu v oboch uvedených témach dosiahnuť úspechy.
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Dôvera sa dá budovať aj prostredníctvom pozitívnej medializácie. Napríklad realizácia a medializácia súťaže
„Právnická firma roka 2014“, viď. www.epravo.sk
321

T.j. musí byť „viditeľná“ zo všetkých pozícií a nie „zapadnúť za obzor“.
Akcelerátor je podľa jednej definície časť motorového vozidla, ktorou sa zrýchľuje činnosť motora. Ak
použijeme analógiu, potom súdy by mali byť jednou časťou v štáte, ktoré zrýchľujú pozitívne procesy
v podnikateľskom prostredí, ale zároveň čo najviac brzdia negatívne javy a efekty.
323
Spomaľovací prah na pozemnej komunikácii.
322

Už o niekoľko mesiacov predstaví MS SR verejnosti výsledky práce na zásadných zmenách
systému vymáhania práva. Svojim významom pôjde o jednu z najväčších právnych reforiem
od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Hovoríme o komplexnej rekodifikácii
procesného prostredia, ktorého chrbtovú kosť budú tvoriť tri nové kódexy. MS SR má jasnú
ambíciu na jeseň tohto roka predložiť tieto návrhy zákonov v paragrafovej podobe na
rokovanie vlády. Podstatou modernizácie celého civilného procesného prostredia ja
zabezpečiť rýchlejšie, efektívnejšie, hospodárnejšie a najmä spravodlivejšie súdne konanie,
prostredníctvom ktorého sa občania a firmy domáhajú ochrany svojich práv. Dnes je týmto
nástrojom predovšetkým Občiansky súdny poriadok prijatý ešte v roku 1964. Nemožno
tvrdiť, že podľa tohto zákona sa nedá úspešne domáhať svojich práv a súdiť. Odborná
verejnosť sa však zhoduje na tom, že aj po vyše sedemdesiatych novelizáciách ide o predpis,
ktorý podľa účastníkov súdnych sporov aj ich advokátov vymáhanie práva často viac sťažuje,
ako uľahčuje.
Pripravovaná reforma obsahovo vychádza z legislatívneho zámeru, ktorý vlani schválila vláda
SR. ide o výsledok odbornej práce širokej skupiny expertov, ktorá začala pracovať na
zmenách prakticky hneď po voľbách v roku 2012. V súčasnosti jednotlivé tímy na
Ministerstve spravodlivosti pripravujú paragrafové znenie. Nová štruktúra predpisov
procesného práva bude stáť na troch pilieroch, ktoré nahradia dnešné pravidlá v Občianskom
súdnom poriadku: Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny
súdny poriadok.
Na riešenie klasických sporov medzi občanmi a podnikateľmi bude slúžiť Civilný sporový
poriadok. Jeho prvou výhodou bude to, že sporové konanie nebude zaťažené pravidlami
a zásadami, na ktoré musíme hľadieť (brať ich do úvahy) pri iných typoch sporov.
Jednoducho povedané, zatiaľ čo napríklad pri osvojení dieťaťa je súd povinný podrobne zistiť
skutočný stav veci, pri bežných sporoch má prenášať zodpovednosť na aktivitu účastníkov
konania (často sa do sporu dostali vlastnými chybami a všetko by mali mať zmluvne
podchytené, kdežto napríklad dieťa sa nemôže brániť a nájsť pre neho najlepšie riešenie je aj
úlohou štátu, pri dvoch sporových stranách ide o rozsúdenie, rozhodnutie toho, čo obe strany
tvrdia a s čím na súd prišli). Preto sa Ministerstvo spravodlivosti rozhodlo jednotlivé typy
konaní rozčleniť do osobitných kódexov pre sporové, mimosporové a správne súdnictvo.
V pravidlách vedenia sporu je plánované zaviesť nové progresívne inštitúty, ktoré však vo
svojej podstate vychádzajú z osvedčených zásad známych už v rímskom práve. Namiesto
experimentovania je niekedy lepšie vrátiť sa k tomu najlepšiemu, čo právna tradícia ponúka.
Pri vedení sporu bude preto zavedený inštitút takzvaného predbežného vypočutia strán. Pri
takomto vypočutí bude úlohou súdu určiť, ktoré skutočnosti sú medzi účastníkmi sporné
a ktoré nie. S cieľom odstrániť sporné skutočnosti sudca vysloví predbežný právny názor
a určí smer dokazovania. Zároveň sudca povinne určí, ktoré z účastníkmi tvrdených
skutočností považuje za právne významné. „Vo svojej podstate nejde o nič iné, než o starý
rímsky inštitút litiskontestácie, ktorého sa úspešne držia mnohé vyspelé právne kultúry“
(Tomáš Borec, Minister spravodlivosti SR).
Je dôležité, aby po ustálení predmetu sporu súd vyzval sporové strany, aby označili dôkazy
a aby tieto dôkazy predložili v stanovenej lehote. Na iné, respektíve neskôr predložené dôkazy

už potom súd prihliadať nebude. Ide o princíp takzvanej sudcovskej koncentrácie.
Očakávaným výsledkom bude zásadné zvýšenie tlaku na to, aby sa žiadna zo strán nepokúšala
umelo naťahovať spor – napríklad tak, že po roku dokazovania predloží tesne pred vynesením
rozsudku nový znalecký posudok. Týmto chce Ministerstvo spravodlivosti dosiahnuť, aby
rozhodovanie sporu na prvom pojednávaní nepatrilo do ríše fantázie alebo nebolo vzácnou
výnimkou z pravidla, ale samotným pravidlom.
Uvedenými zmenami v procesných predpisoch sa realizovaná právna reforma nekončí. Jej
neodmysliteľnou súčasťou sú aj všetky ostatné súvisiace procesné predpisy, ako aj potreba
modernizácie hmotného práva. Súčasnej vláde sa darí v rámci celkovej reformy napĺňať
priebežne naplánované kroky. Aktuálne sú v legislatívnom procese kľúčové návrhy zákonov
v oblasti rozhodcovského konania a zákon o znalcoch. K významným zmenám došlo v oblasti
skvalitňovania výkonu povolania advokáta a exekútora, pričom v krátkom čase bude
ministerstvo pokračovať ďalšími zmenami v exekučnom aj notárskom poriadku. V roku 2014
budú spustené významné projekty elektronizácie justície, osobitne elektronický súdny spis,
nahrávanie súdnych pojednávaní či elektronická zbierka zákonov. Pomerne významnými
zmenami prejdú aj jednotlivé oblasti trestného práva, či už ide o procesné pravidlá,
alternatívne tresty, alebo riešenie požiadavky zavedenia trestnej zodpovednosti právnických
osôb.
Návrhy ústavných zmien v oblasti justície, ktoré sú v súčasnosti predmetom rokovaní
Národnej rady SR majú významný potenciál vo vzťahu k zefektívňovaniu súdnictva
a zlepšovaniu systému ochrany324 práv občanov a firiem. Treba si však uvedomiť, že iba tieto
zmeny325 na obnovenie dôveryhodnosti justície stačiť nebudú. Prinajmenšom rovnako
dôležité, ako funkčné procesnoprávne prostredie je všeobecné rešpektovanie morálnych
a etických zásad326 vrátane princípov slušného správania. Práve to, ako sa sudcovia správajú
na verejnosti, má veľký dosah na to, či verejnosť bude dôverovať justícii. Je povinnosťou
všetkých sudcov a všetkých členov ostatných právnických profesií, aby robili všetko pre
obnovu dôvery v justičný systém. V opačnom prípade bude narastať dopyt po extrémnych
a nesystémových riešeniach327. Vláda SR musí vytvárať všetky predpoklady na to, aby sa
spravodlivosť približovala občanom. Pripravuje sa nové procesné právne prostredie,
modernizuje sa trestná politika, pripravujú sa opatrenia účinnejšej ochrany spotrebiteľa
a realizujú sa významné projekty elektronizácie justície. Slovenská vláda má preto plné právo
požadovať od sudcov, ale aj od členov ostatných právnických profesií, aby priložili ruku
k dielu a osobným príkladom vo svojom prostredí šírili dobré meno justície. Sudcom nemôže
chýbať elementárna miera slušnosti pri vystupovaní voči účastníkom konania.
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Na Slovensku prevláda všeobecný názor, že súdy neslúžia na zjednanie spravodlivosti, ale na zabezpečenie
potrieb a ochrany úzkej skupiny ľudí.
325
Na Slovensku každá snaha o zavádzanie systémových zmien skôr či neskôr príde do cesty niekomu „s pevnou
a teplou stoličkou“.
326
Tí sudcovia, ktorí sa síce nesprávajú eticky, ale stoja na „správnej strane“ sa doteraz často disciplinárnych
postihov obávať nemuseli. Disciplinárne postihovanie je v praxi skôr nástroj na trestanie „nelojálnych“ sudcov.
327
Extrémizmus je najčastejšou doménou tých, ktorí majú pocit nespravodlivosti a preto majú pocit, že sami
môžu byť nespravodliví voči ostatným. Extrémizmus vzniká tiež najmä z nedôvery voči druhým, či voči celému
systému.

Veľká časť problémov etiky v justícii je riešiteľná štandardným disciplinárnym konaním.
Súčasné nastavenie disciplinárneho konania neumožňuje efektívnu činnosť disciplinárnych
senátov. Dostali sme sa do stavu, keď sudcovia de facto používajú disciplinárnu imunitu.
Tento problém je v štádiu riešenia – v aktuálnom legislatívnom procese sa nachádza novela
zákona o sudcoch, kde sú vytvárané predpoklady na sfunkčnenie činnosti disciplinárnych
senátov. Ide však len o časť širšej reformy justície, ktorú si osvojili poslanci Národnej rady
SR a ktorej hlavnú časť tvoria pripravované ústavné zmeny. Tieto návrhy sú dnes predmetom
celospoločenskej diskusie so všetkým, čo k tomu patrí.
Medzi ďalšiu iniciatívu MS SR patrí časť návrhu ústavného zákona, aby bola Súdna rada SR
priamo v ústave zaviazaná vydávať zásady sudcovskej etiky v spolupráci s orgánmi
sudcovskej samosprávy. Je teda snaha, dostať sudcovskú etiku do nášho najvyššieho zákona
a dať tejto téme aj touto cestou primeranú vážnosť. Bez elementárnej slušnosti
a vyvodzovania zodpovednosti za prešľapy ostane každá reforma len na pol ceste.
S finalizáciou nových kódexov vymáhania práva treba dostať do popredia aj tému etiky
v právnických povolaniach.

V predloženom dokumente nás zajímal vplyv vymožiteľnosti práva na podnikateľské
prostredie.
Svet a faktory v ňom pôsobiace sa neustále mení. Ak chceme neustále inovovať procesy
ovplyvňujúce kvalitu podnikateľského prostredia, musia subjekty a osoby zabezpečujúce
vymožiteľnosť práva vnímať spätnú väzbu od svojich klientov328 a sledovať trendy vo
vyspelom svete.
Aby sa na Slovensku podnikalo vďaka podmienkam, ktoré poskytuje a nie napriek
demotivujúcemu podnikateľskému prostrediu.
V žiadnom prípade neobstojí argument, že podnikatelia sú ľudia s nezlomnou chuťou
podnikať, žiadne prekážky pochádzajúce z externého prostredia ich neodradia a preto nie je
priorita zlepšovať podnikateľské prostredie až taká akútna. Mnohých ľudí donútili podnikať
nepriaznivé životné podmienky329, ako napríklad strata zamestnania. Ak takíto podnikatelia
nevidia východisko zo zlej situácie, do ktorej ich dostalo zlé podnikateľské prostredie, potom
nevidia iné východisko, ako s podnikaním skončiť. Nie každý sa „podnikateľom narodil“
a dokáže už v procese tvorby podnikateľského plánu identifikovať všetky riziká aj príležitosti,
niekto sa podnikateľom aj „stal330“ (niekedy aj z donútenia) a pre takého musí spoločnosť
vytvoriť vhodný podporný a legislatívny rámec, ktorý ho pri podnikaní nezničí, alebo aspoň
neznechutí do ďalšej, aj nepodnikateľskej činnosti.
Základným komponentom podnikateľského procesu je príležitosť331, ktorú sa podnikateľ
snaží využiť. Preto je úlohou štátu, čo najlepšie podnikateľa izolovať od negatívnych
externých faktorov, ktorých riziko nesúvisí s presadzovaním podnikateľského nápadu na
otvorenom trhu.
Cieľom Globálneho monitora podnikania, tzv. GEM332 je aj:




328

merať rozdiely v úrovni podnikateľskej aktivity medzi krajinami,
odhaliť faktory ktoré vedú k vhodným úrovniam podnikania v jednotlivých krajinách,
navrhnúť politiky, ktoré môžu rozšíriť národnú úroveň podnikateľskej aktivity.

V procese zabezpečovania vymožiteľnosti práva sa ten, ktorého subjektívne právo je ohrozené alebo
porušené, stáva klientom toho, kto vymožiteľnosť práva reálne zabezpečuje. Platba prebieha nepriamo
prostredníctvom výberu daní.
329
Tzv. „podnikanie z nutnosti“, kde podnikateľ nenachádza iný spôsob ako uživiť seba a svoju rodinu. Opakom
„podnikania z nutnosti“ je tzv. „podnikanie na základe príležitosti“, kde medzi charakteristiky podnikateľa
patria: túžba po nezávislosti, snaha využiť príležitosť ktorá vznikla medzerou na trhu, zmena hobby alebo
predošlej činnosti na podnikanie, snaha získať finančnú nezávislosť. Tu vníma jednotlivec ako hlavnú motiváciu
na
začatie
podnikania
vnímanú
príležitosť,
na
rozdiel
od
vnímanej
nutnosti.
Zdroj: http://www.gemconsortium.org/docs/download/2428
330
T.j., viac je závislý od faktorov z externého prostredia, nakoľko jeho schopnosti mu neumožňujú vytvoriť si
„nepriestrelné“ vlastné prostredie.
331
Podľa Schumpetera (http://sk.wikipedia.org/wiki/Joseph_Alois_Schumpeter) vzniká príležitosť novou
kombináciou už existujúcich zdrojov.
332
http://www.fm.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/GEM_prezentacie_2013/GEM_Slovakia_2012_charakt
eristika.pdf

Slovenské súdnictvo (všeobecné, špecializované, aj rozhodcovské súdy) potrebuje históriu
očakávaných výsledkov zo strany podnikateľov, ktorí sa rozhodli z akéhokoľvek dôvodu
o podanie na súd. Poctivý podnikateľ tvoriaci hodnoty musí mať aj po ukončenú súdneho
procesu dojem, že jeho práva boli včas priznané, či zachránené, a nepoctivý podnikateľ musí
vedieť, že Slovensko nebude miestom pre jeho špekulácie. Súdy a všeobecne štátna a verejná
správa musia investovať do vzdelávania svojich ľudských zdrojov. Riadenie vzťahov so
zákazníkmi (podnikateľmi) núti súdy využívať svoj čas (využívať zásady timemanagementu)
aj zdroje (postupné zvyšovanie kvality ĽZ). Všetci musia neustále preukazovať svoju
odbornosť a zápal pre dobrú vec, ktorý je každému človeku prirodzený a len falošné vízie ho
môžu priviesť na nesprávnu cestu333. Sú potrebné čím ďalej, tým väčšie zásahy do tradičných
a zabehaných modelov fungovania, najmä vtedy, ak tieto neprinášajú želateľné (objektívne
vytýčené) výsledky, alebo nie sú tieto výsledky verejnosťou pozitívne vnímané.
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Zablúdiť sa dá aj na správnej ceste
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