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Podmienky na podnikanie spolu s nepriaznivým vývojom hos-
podárskej situácie na Slovensku spôsobili opätovnú a častú 
prítomnosť nekalých praktík v podnikateľskom prostredí. Pre-

javilo sa to najmä zvýšením korupcie pri verejných obstarávaniach, 
nárastom zámerného neplatičstva a pretrvávajúcimi daňovými pod-
vodmi. Tento vývoj nielenže spôsobuje škody štátnemu hospodárstvu, 
ale aj demotivuje slušných podnikateľov a poškodzuje imidž celého 
podnikateľského stavu. O návrhoch a konkrétnych krokoch, 
s ktorými v tejto súvislosti prišla Podnikateľská aliancia 
Slovenska, sme sa rozprávali s jej prezidentom a vedú-
cim partnerom Jenewein Group, Martinom Krekáčom.

Etikou proti
podvodom
Podnikateľská aliancia Slovenska – PAS, chce súborom opatrení a etickým kódexom obmedziť 
nekalé praktiky v podnikaní a zvýšiť reputáciu podnikateľského stavu v spoločnosti.

PAS Sleduje PodnikAteľSké 
ProStredie dlhodobo A vo 
Svojich SPrávAch Priebežne 
PomenúvA odhAlené 
Problémy. Aké ziSteniA váS 
viedli k Aktuálnym Aktivitám 
– SPíSAniu 36 návrhov 
nA obmedzenie nekAlého 
PodnikAniA A PríPrAve 
etického kódexu Proti 
nekAlému PodnikAniu?
Už minulý rok sme v Správe o sta-
ve podnikateľského prostredia 
v SR, ktorú realizujeme pred kaž-
dými parlamentnými voľbami, 
identifikovali viaceré problémy 
súvisiace s nekalým podnikaním. 
Šlo predovšetkým o neplatičstvo 
s priamym poškodzovaním do-
dávateľov, nepostihovanie štatu-
tárov firiem úmyselne poškodzu-
júcich obchodných partnerov, 
nedostatočnú prácu súdov a ne-
funkčnosť zákona o konkurze 
a reštrukturalizácii v tejto oblasti. 
Zároveň sme zhromažďovali in-
formácie od podnikateľov, z kto-
rých jasne vyplynulo, že nekalé 
prístupy sa rozmáhajú a demoti-
vujú poctivých ľudí v ďalšej čin-
nosti, ba dokonca často spôso-
bujú definitívny zánik ich biznisu. 
Preto sa PAS rozhodla rozvinúť 
aktivity smerujúce nielen k zame-
dzeniu nekalého podnikania, ale 
aj k očisteniu podnikateľského 
stavu od podvodníkov a zlepše-

niu imidžu podnikateľov v očiach 
vlády i verejnosti.

môžete tieto Aktivity 
PredStAviť Podrobnejšie?
Prvým veľkým výsledkom je sú-
bor tridsiatich šiestich konkrét-
nych odporúčaní, ktoré chceme 
predložiť vláde SR, Národnej 
rade SR a ďalším kompetentným 
inštitúciám, aby sme s nimi ná-
sledne mohli rokovať o postupe 
pri ich implementácii. Vychádza-
me z pevného presvedčenia, že 
predstavitelia všetkých politic-
kých strán na Slovensku majú 
seriózny záujem vytvárať také 
pravidlá, ktoré pomôžu poctivým 
podnikateľom pri rozvoji pod-
nikania a ochránia ich pred ne-
poctivým konaním obchodných 
partnerov. Veríme, že pri tvorbe 
zákonov v nasledujúcom obdo-
bí zohľadnia naše odporúčania 
a prispejú k obmedzovaniu neka-
lého podnikania na Slovensku.

SPomínAli Ste, že vAše 
SúčASné kroky SA oPierAjú 
o dlhodobé PrieSkumy. 
do Akej miery Sú nekAlé 
PrAktiky nA SlovenSku 
rozšírené A ktoré Sú 
nAjčAStejšie?
Prieskum realizovaný v rámci pro-
jektu Zamedzenie nekalého pod-
nikania priniesol alarmujúce čísla. 

Z našich zistení vyplynulo, že až 44 percent podnikateľov 
sa v uplynulých dvoch rokoch stalo obeťou nekalého podni-
kania. To znamená, že takmer každý druhý podnikateľ na 
Slovensku bol zo strany obchodných partnerov poškodený 
neférovými aktivitami. Medzi najčastejšie nekalé praktiky 
patrí používanie nastrčených osôb – tzv. bielych koní, lik-
vidácia firmy, prevod majetku na inú, resp. novú firmu, tune-
lovanie, podnikanie bez oprávnenia, krádež identity alebo 

duševného vlastníctva, neplatičstvo, nevrátenie poskytnutej zálohy za ne-
realizovanú zákazku či podplácanie pri verejných obstarávaniach.

PýtAli Ste SA reSPondentov Aj nA PríPAdné riešeniA 
Smerujúce k eliminácii nekAlých PrAktík v PodnikAní?
Kľúčovým opatrením v boji proti nekalému podnikaniu je podľa respon-
dentov prieskumu vytvorenie „podnikateľskej čiernej listiny“, v ktorej by 
boli zverejnené firmy a osoby, ktoré si neplnia publikačné povinnosti voči 
obchodnému registru a finančné záväzky voči verejným rozpočtom. S jej 
zriadením súhlasilo až 96 percent podnikateľov. Len o dve percentá me-
nej respondentov súhlasilo s časovo obmedzeným zákazom podnikania 
pre podnikateľov, ktorí porušia zákonnú povinnosť včas vyhlásiť na vlast-
nú spoločnosť konkurz v prípade predĺženia alebo platobnej neschop-
nosti. Výraznú podporu malo aj rozšírenie ručenia za záväzky firmy 
osobným majetkom konateľa „podvodnej“ obchodnej spoločnosti.

nA záklAde SkúmAniA nAjrozšírenejších Podvodných PrAktík 
v PodnikAní Ste vyPrAcovAli SPomínAných 36 návrhov nA 
obmedzenie nekAlého PodnikAniA. ktoré konkrétne oPAtreniA 
PovAžujete zA hlAvné?
Spoľahlivé a ľahko dostupné informácie o dlžníkoch a podnikateľoch po-
rušujúcich zákon, dočasný zákaz podnikať, čiastočné ručenie súkromným 
majetkom za záväzky, zavedenie lehôt a obmedzenie obštrukcií na súdoch 
a zvyšovanie odbornosti vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov. Rovnako 
dôležitá je však aj druhá aktivita, ktorá vychádza zo záverov prieskumu 
a ktorým chce PAS súčasne s odporúčaniami adresovanými predstavite-

Text: SG, Foto: Jenewein Group

ľom vlády a parlamentu verejne 
bojovať proti podvodom v podni-
kateľskom prostredí. Týmto krokom 
je vznik Etického kódexu proti neka-
lému podnikaniu. Prostredníctvom 
tohto kódexu môžu podnikatelia 
verejne deklarovať odmietavý po-
stoj k podvodným praktikám a pod-
poriť presadenie účinných opatrení 
na ich zamedzenie. Kódex je zve-
rejnený na internetovej stránke PAS, 
cez ktorú sa možno pridať k sig-
natárom kódexu. Aj touto aktivitou 
možno odlíšiť lepších podnikateľov 
od horších.

do Akej miery Ste z hľAdiSkA 
bojA Proti neférovým 
PrAktikám v PodnikAní 
oPtimiStom?
Vždy a takmer vo všetkom sa 
snažím o optimistický pohľad. 
Verím, že navrhované opatrenia 
môžu spolu s etickým kódexom 
prispieť k riešeniu mnohých prob-
lémov podnikateľov na celom 

Slovensku. PAS, ktorá sa vo svo-
jej činnosti opiera o päť pilierov, 
ku ktorým okrem iného patria aj 
hodnoty ako etickosť, otvorenosť 
a zákonnosť, chce aj prostredníc-
tvom tohto projektu potvrdiť rolu 
inštitúcie sledujúcej skvalitňovanie 
podnikateľskej atmosféry v spo-
ločnosti a dištancujúcej sa od 
nekalých praktík podnikateľov. 
Som presvedčený, že pomocou 
etiky ako najdôležitejšej zbrane 
sa nám to postupne podarí.

hlAvné odPorúčAniA PAS 
v boji Proti nekAlému 
PodnikAniu:

vytvorenie „čiernej listiny“ •	
podnikateľov, ktorí sa dopustili 
vybraných porušení zákona,
rýchle dobudovanie insol-•	
venčného registra a postupné 
prepájanie verejných údajov 
o firmách na jednom mieste,
posilňovanie funkcie základ-•	
ného imania v záujme ochra-
ny veriteľských nárokov,
dočasný zákaz podnikať pod-•	
nikateľom, ktorí porušia zákon-
nú povinnosť včas vyhlásiť na 
vlastnú spoločnosť konkurz,
vytváranie vyššieho tlaku na •	
morálny a odborný profil sud-
cov a zavedenie taxatívnych 
lehôt súdov,
zriadenie podnikateľských •	
dátových schránok na doru-
čovanie súdnych písomností,
posilňovanie postavenia ve-•	
riteľov v oblasti konkurzného 
a exekučného práva,
investície do odbornej i ma-•	
teriálnej prípravy vyšetrova-
teľov a prokurátorov, ktorí 
sa zaoberajú ekonomickou 
kriminalitou. n

Z nAšich ZiStení vyPlynulo, že Až 44 Percent Pod-
nikAteľov SA v uPlynulých dvoch rokoch StAlo 
obeťou nekAlého PodnikAniA. to ZnAmená, že 
tAkmer kAždý druhý PodnikAteľ nA SlovenSku bol 
Zo StrAny obchodných PArtnerov Poškodený 
neférovými AktivitAmi.


