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o Nárast nekalého podnikania ako dôsledok zhoršujúceho 
sa podnikateľského prostredia a dopadov krízy
o prejavy: - nárast korupcie pri verejnom obstarávaní

- vzostup neduhu zámerného neplatičstva

- daňové podvody

o dôsledky: - poškodzovanie ekonomiky ako celku

- demotivácia slušných podnikateľov v ich činnosti

- poškodený imidž podnikateľského stavu 

o Reakcia PAS: Aktivita smerujúcu k zamedzeniu nekalého podni-
kania, k očisteniu podnikateľského stavu od podvodníkov a k 
zlepšeniu imidžu podnikateľov v očiach vlády i verejnosti



o Cieľ:  Identifikovať najrozšírenejšie nekalé praktiky v podnikaní a 
naformulovať odporúčania na ich potlačenie.

o Doba realizácie:   MAR2011 – OKT2011

o Autor analýzy:   TREND Analyses

o Výstupy:   36 konkrétnych odporúčaní

Etický kódex proti nekalému podnikaniu

o Projekt podporili: Accenture s.r.o., COOP Jednota 
Slovensko,s.d.,  DATALAN, a.s., Holcim (Slovensko) a. s., KEY 
Business s. r. o., Mgr.Peter Serina, advokátska kancelária s. r. o., 
Orange Slovensko, a.s., SOITRON, a.s., a UniCredit Bank Slovakia
a.s.



o Otázka: Stali ste sa v posledných dvoch rokoch obeťou 
nekalého podnikania?



o Používanie nastrčených osôb, takzvané biele kone

o Likvidácia firmy

o Prevod majetku na inú/novú firmu

o Neexistujúce sídlo firmy

o Tunelovanie firmy majoritným vlastníkom

o Podnikanie bez oprávnenia / licencií

o Krádež identity firmy 

o Krádež vlastníckych práv k autorským dielam / vynálezom

o Neplatičstvo

o Nevrátenie poskytnutej zálohy za nerealizovanú zákazku

o Podplácanie pri verejných obstarávaniach / súťažiach



o Vytvorenie „čiernej listiny“ podnikateľov, ktorí sa dopustili 
vybraných porušení zákona, napr. neplnia publikačné povinnosti  
alebo neplatia dane (96%-ná podpora respondentov prieskumu)

o Rýchle dobudovanie insolvenčného registra a postupné
prepájanie verejných údajov o firmách na jednom mieste

o Posilňovanie funkcie základného imania v záujme ochrany 
veriteľských nárokov (92%-ná podpora ručenia osobným majetkom konateľa 
podvodnej firmy)

o Dočasný zákaz podnikať tým podnikateľom, ktorí porušia zákonnú
povinnosť včas vyhlásiť na vlastnú spoločnosť konkurz (94%-ná
podpora)



o Vytváranie vyššieho tlaku na morálny a odborný profil sudcov a 
zavedenie taxatívnych lehôt súdov

o Zriadenie podnikateľských dátových schránok na doručovanie 
súdnych písomností

o Posilňovanie postavenia veriteľov v oblasti konkurzného 
a exekučného práva

o Investície do odbornej i materiálnej prípravy vyšetrovateľov 
a prokurátorov, ktorí sa zaoberajú ekonomickou kriminalitou

Podrobný prehľad 36 odporúčaní
PAS priložený k tlačovej správe



o PAS sa dlhodobo snaží aj o kultiváciu neformálnych pravidiel 
podnikania – morálnych štandardov a etických noriem

o EK sumarizuje najdôležitejšie prvky analýzy: 
o top nekalé praktiky, od ktorých sa signatári verejne dištancujú

o zamlčovanie alebo nezverejňovanie povinných údajov
o tunelovanie / účelové rušenie firmy / prevody majetku na novú firmu
o zneužívanie nastrčených a nezodpovedných osôb v orgánoch firiem
o krádeže identity alebo duševného vlastníctva firiem
o neplatičstvo a zadržiavanie záloh za nerealizované zákazky
o podplácanie pri verejných súťažiach, neplatenie daní/odvodov, čierna práca

o top riešenia, implementáciu ktorých signatári požadujú
o sústredenie všetkých info o neplatičoch na jednom mieste
o čierna listina nekalých podnikateľov
o funkčný konkurzný register a zbierka listín obchodného registra
o dočasný zákaz podnikať nekalým podnikateľom (trestná činnosť, korupcia...)
o pružné predbežné opatrenia súdov / lehoty / obmedzenie obštrukcií
o zvýšenie kvalifikovanosti polície a prokuratúry pri vyšetrovaní ekon. kriminality

o EK je zverejnený na www.alianciapas.sk |   prihlasovanie cez web 

http://www.alianciapas.sk
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