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Ktoré riešenia sú politicky 
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Dobehne tiger 
do cieľa?
Séria rozhovorov s odborníkmi o tom, 
ako by Slovensko čo najskôr dobehlo 
vyspelé krajiny eurozóny
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Sľúbili úľavu. Regulácia však rastie 
DISKUSNÉ FÓRUM  
Úrady na Slovensku  
by mali spolupracovať 
cez elektronické 
platformy. Zjednodušilo  
by to byrokraciu.

Bratislava – Vysoké daňové za-
ťaženie či neustále legislatívne 
zmeny. Aj to sú problémy, ktoré 
sťažujú život slovenským pod-
nikateľom, o ktorých sa hovorilo 
na druhom diskusnom fóre HN 
s názvom Dobehne tiger do cieľa? 

Kľúčový problém podnikateľ-
ského prostredia na Slovensku 
je podľa Jána Oravca, preziden-
ta Združenia podnikateľov, ne-
ustále narastajúce administra-
tívne regulačné a daňové zaťaže-
nie, ktoré výrazne rastie približne 
dve desiatky rokov. „Vidíme, že 
záťaž permanentne narastá, a to 
napriek tomu, že všetky vlá-
dy aj všetky politické strany na 
Slovensku sa vždy hlásili k sna-
hám o zlepšenie podnikateľské-
ho prostredia,“ vysvetlil. K ne-
ustálemu rastu regulácie dochá-
dza napriek tomu, že v roku 2007 
sa Slovenská republika prihlásila 
k záväzku, že do roku 2012 zní-
ži administratívne zaťaženie o 25 
percent. Hoci išlo o vládny doku-
ment, podľa meraní podnikateľov 
bolo v roku 2012 administratívne 
zaťaženie krajiny o 11 percent 
vyššie. „K narastaniu regulačné-
ho zaťaženia dochádza pod pra-
hom pozornosti politikov, verej-
nosti a médií, ktoré venovali po-
zornosť najmä takým symbolom 
hospodárskej politiky, ako sú da-
ňový a dôchodkový systém či Zá-
konník práce,“ dodal Oravec.

Horšia ako dane je 
legislatíva
Ministerstvá a úradníci prijíma-
jú rôzne legislatívne opatrenia 
a množstvo agendy, ktoré sa 
dostávajú do prostredia a kom-

plikujú život podnikateľom ešte 
výraznejšie ako výška daní. Veľ-
kým problémom podľa Oravca je, 
že na Slovensku je možné schváliť 
zákon prirýchlo. Na základe takto 
nekvalitnej legislatívy trvajú roz-
hodnutia súdov v niektorých prí-
padoch 10 a viac rokov, hoci ako 
dodal, veľký podiel viny má na 
tom aj organizácia samotných 
súdov. 

Riešením by mohlo byť zavede-
nie legislatívneho procesu, ktorý 
by mal trvať niekoľko rokov a na 
jeho základe by mala vznikať 
kvalitná legislatíva, vďaka čomu 
by sa zefektívnilo aj rozhodova-
nie súdov. Jozef Špirko, vicepre-
zident Republikovej únie zamest-
návateľov, ozrejmil, že väčšina 
zákonov bola novelizovaná viac 
ako jedenkrát za rok. „Za posled-
ných 10 rokov bol najčastejšie no-

velizovaný živnostenský zákon, 
presnejšie 54-krát, a zákon o da-
ni z príjmov zasa 53-krát,“ skon-
štatoval Špirko. Počas roka 2015 
bol živnostenský zákon novelizo-
vaný dokonca 12-krát v priebehu 
jediného roka. 

Naša legislatíva je často kom-
plikovanejšia, než vyžaduje Bru-
sel. Zníženie byrokracie admi-
nistratívnej záťaže nie je v očiach 
odborníkov možné bez zásadnej 
redukcie rozsahu zákona a vy-
hlášok a zredukovania ich poč-
tu. „Spoločnosť by mala mať zá-
ujem, aby minimalizovala povin-
nosti a obmedzenia nielen pre 
podnikateľov, ale aj pre občanov,“ 
zhodnotil Špirko. Za ďalšie dôle-
žité kroky považuje zníženie ná-
kladov na administratívu, zmeny 
zákonov vždy k prvému januáru 
v roku, aby si podnikatelia mohli 

stanoviť finančný plán na daný 
rok a zavedenie indexu regulač-
ného zaťaženia.

Podnikateľské prostredie 
zanedbávame
Ako ozrejmil Peter Goliaš, ria-
diteľ Inštitútu pre ekonomické 
a so ciálne reformy, v medziná-
rodných aj domácich rebríčkoch 
kvality podnikateľského prostre-
dia Slovensko približne od roku 
2005 stagnuje alebo sa zhoršu-
je. Spolu s Maďarskom sa u nás 
podniká najťažšie v krajinách 
Vyšehradskej štvorky. V regulač-
nej záťaži Slovensko patrí podľa 
vnímania podnikateľov k najhor-
ším krajinám. 

Podľa rebríčka Doing Business 
v celosvetovom rebríčku výraz-
ne zaostávame napríklad v zjed-
nodušovaní byrokracie v sta-

vebnom konaní, kde sme na 91. 
mieste z počtu 190 krajín. Prob-
lémom je aj vymáhanie pohľa-
dávok v krajine, zdĺhavý proces 
založenia firmy a časové rozhra-
nie, ktoré strávime riešením da-
ňových povinností. Pre porovna-
nie, kým Estónci strávia nad da-
ňami celkovo 50 hodín za rok, 
Slováci nimi stratia až 192 hodín. 
V Indexe verejného obstarávania 
dokonca patríme medzi najhor-
šie štáty Európskej únie. „Musí-
me posilniť nezávislosť inštitúcií 
a ich zodpovednosť voči verejnos-
ti. To je prvá ťažká reforma, ktorá 
nás čaká, a druhou je reforma da-
ní,“ zhodnotil Goliaš. Narážal tak 
na fakt, že patríme ku krajinám 
s nadpriemerným daňovo-odvo-
dovým zaťažením práce.

Stále veľa papierovačiek 
Riešením neefektívnej daňovej 
správy, by podľa Zuzany Šátkovej, 
daňovej manažérky PwC, mohlo 
byť prepojenie jednotlivých úra-
dov a ich serverov, ktoré by pod-
nikateľov odbremenili od zbytoč-
ných papierovačiek. „Registračný 
úrad vie spravovať všetky údaje 
o podnikateľovi a identifikovať 
ich,“ objasnila. Zároveň dodala, 
že je potrebné vyriešiť fungova-
nie synergií jednotlivých štátnych 
systémov, tak, aby to bolo v pros-
pech občana a nemusel doklado-
vať množstvo vecí na viackrát. 
Začať by sa podľa nej malo tiež 
s transformáciou vzťahu medzi 
štátom a podnikateľom, ktorých 
vo väčšine prípadov štát nepova-
žuje za rovnocenného partnera. 
Potrebné je vyriešiť aj prístup 
k informáciám, v ktorých by mal 
byť lepší prehľad, aby podnikate-
lia nemuseli strácať čas hľadaním 
množstva informácii, ktoré ich 
zaťažujú.

Olívia Lacenová ©hn

olivia.lacenova@mafraslovakia.sk

Napriek snahe zjednodušovať legislatívne procesy je systém zákonov na Slovensku stále komplikovaný. Diskusiu s odborníkmi moderoval komentátor HN Ľuboslav 
Kačalka. SNÍMKA:  HN/PETER MAYER
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Záťaž permanentne 
narastá aj napriek 

tomu, že všetky 
vlády sa vždy hlásili 

k snahám  
o zlepšenie 

podnikateľského 
prostredia. 

Ján Oravec,  
prezident Združenia  

podnikateľov

192
HODÍN

ročne strávia Slováci  
riešením daní. Estónci len 50.


