
Etický kódex PAS proti nekalému podnikaniu 
 
Podnikatelia siahajúci pri svojej činnosti po podvodoch, obchádzaní zákonov, zneužívaní  slabín 
verejnej správy a súdnictva škodia svojim obchodným partnerom a celému štátu. Znevažujú 
meno podnikateľského stavu a dehonestujú podnikateľov v očiach širokej verejnosti. 
Používaním nekalých praktík brzdia rozvoj podnikateľského prostredia v Slovenskej republike. 
 
My, signatári tohto kódexu, realizujúci svoje aktivity na území Slovenskej republiky, 
čestne vyhlasujeme, že sa dištancujeme: 
§ od zamlčovania, zavádzania alebo nezverejňovania povinných údajov o spoločnostiach a sme 

za plnenie zákonných povinností pri ukladaní dokumentov do Zbierky listín; 
§ od účelových prevodov majetku z jednej spoločnosti na druhú s cieľom ponechania záväzkov 

voči obchodným partnerom na nemajetnej spoločnosti; 
§ od účelových rušení spoločností s cieľom zbaviť sa záväzkov voči obchodným partnerom; 
§ od zneužívania spoločností vo forme využívania nastrčených a nezodpovedných osôb v ich 

orgánoch; 
§ od krádeží identity inej spoločnosti a od neoprávneného  prisvojovania vlastníckych práv 

k autorským dielam, vynálezom, patentom a ochranným známkam;  
§ od zadržiavania poskytnutých finančných záloh od partnera v prípade nerealizovania 

zákazky; 
§ od poškodzovania obchodných partnerov formou zneužívania nedostatočnej práce polície, 

prokuratúry a súdnictva; 
§ od podplácania pri verejných obstarávaniach, verejných súťažiach a iných formách 

súťažného konania. 
 
S cieľom potlačiť všetky formy nekalého podnikania v podnikateľskom prostredí sme za: 
§ vytvorenie uceleného systému informovania o spoločnostiach, ktoré si dlhodobo neplnia 

platobné povinnosti voči obchodným partnerom a verejným rozpočtom; 
§ vytvorenie a pravidelné aktualizovanie verejnej listiny s podnikateľmi požívajúcimi vo svojej 

činnosti nekalé praktiky; 
§ sfunkčnenie konkurzného registra a zbierky listín obchodného registra; 
§ časovo obmedzený zákaz podnikať osobám, ktoré sa dopustili úmyselnej trestnej činnosti 

alebo korupcie; 
§ zavedenie povinnosti spoločníka vždy ručiť za záväzky spoločnosti aspoň do výšky svojho 

vkladu do základného imania spoločnosti; 
§ spružnenie a zrýchlenie vydávania predbežných opatrení súdmi, zavedenie pevných sudcovských 

lehôt a obmedzenie obštrukcií účastníkov súdnych konaní napr. zriadením podnikateľských 
dátových schránok na doručovanie súdnych písomností 

§ zvýšenie kvalifikovanosti a spružnenie polície a prokuratúry pri vyšetrovaní ekonomickej 
kriminality 

 
K tomuto sa hlásime s cieľom skvalitniť podnikateľské prostredie na Slovensku a zvýšiť  
reputáciu podnikateľského stavu v spoločnosti. 
 
 
 

 

 

 

 


