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Nie je však žiadnym tajomstvom, že „čo najskôr“ môže na Slovensku trvať aj 
mnoho rokov. Tento stav má dopad aj na podnikateľské prostredie. Dlhšie 
konanie znamená väčšie časové aj finančné náklady pre podnikateľa. Koľko 
by malo trvať hľadanie pravdy v sporoch?

Táto analýza ma ponúknuť prehľad vývoja v súdnictve a súčasne porovnať 
stav súdnictva prostredníctvom kvantitatívnych ukazovateľov so zahraničím. 
Okrem kvantitatívneho zhodnotenia stavu ponúka aj odporúčanie na 
zlepšenie vybavovania tejto agendy. 

Stav sporového konania

Podnikateľské prostredie ovplyvňuje na Slovensku najmä oblasť 
obchodnoprávnej, pracovnoprávnej agendy a agendy ochrany duševného 
vlastníctva. Ak porovnáme roky 2016 a 2007, môžeme sledovať, že sa znížil 
počet vybavených vecí o 29 %. Štatistika ukazuje, že sa v porovnaných 
rokoch 2012 a 2017 zvýšil objem nevybavenej obchodných vecí na 
okresných súdoch o 17 % so súčasným zvýšením o rovnaké percento 
došlých obchodných vecí na tieto súdy. Znižujúci sa počet vybavených 

Princípy právneho štátu zabez-
pečujú, že aj na Slovensku sa môže 
každý domáhať zákonom ustano-
veným postupom svojho práva na 
nezávislom a  nestrannom súde. 
Okrem zabezpečeného práva na 
súdne rozhodnutie je ústavným 
právom účastníka konania aj to, 
aby bolo vo veci rozhodnuté bez 
zbytočných prieťahov v  konaní. 
Sudca má teda povinnosť zabez-
pečiť taký postup v  súdnom ko-
naní, ktorý čo najskôr odstráni 
stav právnej neistoty, kvôli ktoré-
mu sa účastník obrátil na súd so 
žiadosťou o rozhodnutie. 
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sporov pri zvyšujúcom sa objeme nevybavenej agendy môže v podnikateľoch navodiť nedôveru v možnosti vymôcť právo 
prostredníctvom súdu. Existujú aj iné možnosti riešenia sporov ako pred súdom, a to na rozhodcovskom súde. Rozhodcovské 
súdy prezentujú svoje rozhodnutia ako pružné, rýchle a úsporou nákladov z dôvodu nižších výdavkov na potrebnú dĺžku 
zastupovania. K decembru 2017 eviduje Ministerstvo spravodlivosti 118 aktívnych rozhodcovských súdov na Slovensku. 
Sporové strany môžu využiť nielen rozhodcovské súdy na Slovensku, ale aj v zahraničí. Z rozhodcovských súdov sa ale nevedia 
štatistika o vybavovaní sporov a tak nevieme presne kvantifikovať objem ich rozhodovacej činnosti, ale vzhľadom na veľký 
počet aktívnych rozhodcovských súdov sa dá predpokladať, že počet ich rozhodnutí nie je zanedbateľný.

Graf č. 1 Vývoj počtu vybavených obchodnoprávnych sporov 

Zdroj: Štatistické ročenky Ministerstvá spravodlivosti SR za roky 2007 – 2016

Na nasledovnom grafe môžeme sledovať vývoj počtu vybavených vecí v pracovnoprávnych sporoch a v sporoch o právo 
duševného vlastníctva. 

Graf č. 2 Vývoj počtu vybavených sporov v pracovnom práve a práve duševného vlastníctva

Zdroj: Štatistické ročenky Ministerstvá spravodlivosti SR za roky 2007 – 2016

Dĺžka sporového konania

Na zabezpečenie právnej istoty a istoty vymožiteľnosti práva je nielen dôležitá kvalita  rozhodnutia, ale aj dĺžka konania 
rozhodovacieho procesu súdu. Keďže kvalita rozhodnutia ide ruka v ruke v dĺžkou rozhodnutia, predlžovaním súdnych konaní 
sa znižuje právna istota sporových strán a súčasne aj náročnosť rozhodovania súdu, keďže dôkazy môžu časom zaniknúť alebo 
svedkovia meniť svoje výpovede. Na základe dát môžeme sledovať, že vývoj dĺžky sporového konania v obchodnoprávnej 
agende sa v prvých piatich rokoch, obdobia 2007 – 2016, mierne zlepšoval, ale nasledujúcich 5 rokoch zaznamenala dĺžka 

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/Rozhodcovske-sudy/Zoznam-rozhodcovskych-sudov.aspx
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konania opäť rastúci trend. 

Vývoj dĺžky vybavovania agendy práva duševného vlastníctva sa síce zlepšil z vyše 52 na 21 mesiacov, ale v tejto oblasti bolo 
v priemere ročne vybavených len 35 vecí, zatiaľ čo v obchodnom práve ich bolo v prieme až 18 838 vecí. V pracovnom práve 
slovenské súdy za 10 rokov skrátili dĺžku konania len o 2 mesiace pri súčasnom poklese počtu vybavených vecí o 57 % (z 1 888 
na 803). 

V nasledujúcom texte ponúkame analýzu dĺžky konaní vo vybraných právnych oblastiach podľa vybraných časových intervalov. 

Graf č. 3 Vývoj dĺžky sporového konania vo vybraných oblastiach za posledných 10 rokov (v mesiacoch)

Zdroj: Štatistické ročenky Ministerstvá spravodlivosti SR za roky 2007 – 2016

 Zdroj: Štatistické ročenky Ministerstvá spravodlivosti SR za roky 2007 – 2016

Obchodnoprávne spory

V priebehu 10 rokov bolo najviac konaní obchodnoprávnej povahy vybavených na súdoch v období od 6 mesiacov do 1 roka. 
V prípade, že porovnávame len hraničné roky, t. j. 2007 a 2016, môžeme pozorovať, že podiel v jednotlivých časových obdobiach 
sa zmenil nasledovne:

•	 pokles percentuálneho podielu obchodnoprávnych sporov vybavených do 6 mesiacov o 20 %,

•	 pokles percentuálneho podielu obchodnoprávnych sporov vybavených do 1 roka o 16 %,

•	 nárast percentuálneho podielu obchodnoprávnych sporov vybavených od 1 do 2 rokov o 11 % a

•	 nárast percentuálneho podielu obchodnoprávnych sporov vybavených nad 2 roky o 5 %.
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Graf č. 4 Percentuálne zastúpenie dĺžky obchodnoprávnych sporov za posledných 10 rokov. 

Zdroj: Štatistické ročenky Ministerstvá spravodlivosti SR za roky 2007 – 2016

Spory duševného vlastníctva

Dĺžka sporov duševného vlastníctva, ako sme v úvode sledovali, je najhoršia z hľadiska dĺžky konania zo všetkých 3 oblastí. 
Vzhľadom ale na počet vybavených sporov bola táto dĺžka na začiatku sledovaného obdobia veľmi vysoká. Až 50 % vecí bolo 
vybavovaných v dlhšej dobe ako 2 roky a len 23 % vecí v dobe kratšej ako 1 rok. Za rok 2016 môžeme sledovať, že sa znížil podiel 
vybavovaných vecí do 6 mesiacov o 6,08 %, ale zvýšil s počet vecí vybavovaných do 1 roka na 58,23 % a podiel vybavených vecí 
nad 1 rok predstavoval už len 41,77 %. 

Od júla 2016 došlo k špecializácii súdu na vybavovanie agendy sporov z priemyselného vlastníctva. Jediným príslušným súdom 
sa stal Okresný súd Banská Bystrica a odvolacím súdom Krajský súd v Banskej Bystrici. V autorskoprávnych sporoch a sporoch 
z nekalosúťažného konania sa stali príslušné tri prvostupňové súdy: Okresný súd Bratislava I, Okresný súd Banská Bystrica a 
Okresný súd Košice I. Táto reforma určite prinesie časom nielen zvýšenú kvalitu v rozhodovacej činnosti súdov a zabezpečenie 
právnej istoty, ale aj rýchlejšiu rozhodovaciu činnosť vzhľadom na úspory, ktoré prinesie sudcom špecializácia sa len vo vybranej 
agende. 

Graf č. 5 Percentuálne zastúpenie dĺžky agendy duševného práva za posledných 10 rokov

Zdroj: Štatistické ročenky Ministerstvá spravodlivosti SR za roky 2007 – 2016
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Pracovnoprávne spory

Ako sme v úvode zhodnotili, vývoj sporov v pracovnoprávnej oblasti zaznamenal zlepšenie dĺžky rozhodovania vo veci, keďže sa 
znížila priemerná dĺžka rozhodnutia o 2 mesiace. Zmena podielu riešenia pracovnoprávnych sporov za 10 rokov nastala najmä 
v znížení počtu sporov rozhodnutých do 6 mesiacov, podiel sa znížil o skoro 10 %. Spory riešené dlhšie ako 1 rok zaznamenali 
zvýšenie podielu o 3,88 %.

Tak ako v prípade agendy duševného vlastníctva, došlo od júla 2016 k špecializácii súdov na vybavovanie sporov 
v pracovnoprávnej agende. Príslušnými súdmi sa stali okresné súdy v sídle kraja. Dá sa očakávať, že touto špecializáciou dôjde 
k vyššej odbornosti a zrýchleniu konaní.

Graf č. 6 Percentuálne zastúpenie dĺžky pracovnoprávnej agendy za posledných 10 rokov

Zdroj: Štatistické ročenky Ministerstvá spravodlivosti SR za roky 2007 – 2016

Tabuľka č. 1 Zmena dĺžky konaní

priemer rokov 2007 – 2011
(v mesiacoch)

priemer rokov 2011 – 2016
(v mesiacoch)

zmena za 10 rokov
(v mesiacoch)

právo duševného vlastníctva 43 24 - 31

pracovné právo 32 31 - 2
obchodné právo 15 15 + 2

priemer 30 24

Zdroj: Štatistické ročenky Ministerstvá spravodlivosti SR za roky 2007 – 2016

Odvolacie konanie v obchodnej agende

Keďže každý má právo sa voči rozhodnutiu prvostupňového súdu odvolať, môže súdne konanie ďalšie roky s neistým 
výsledkom pokračovať na odvolacom súde. Kvalitu súdov môžeme hodnotiť aj podľa toho, ako často odvolacie súdy (ne)
potvrdia rozhodnutia súdu nižšej inštancie. 

Na základe údajov o vybavovaní odvolacieho konania v obchodnoprávnej agende môžeme analyzovať pozitívny trend. Podiel 
potvrdených vecí sa zvýšil skoro o 12 % za 10 rokov, pri súčasnom znižovaní podielu zmenených rozhodnutí, skoro o 5 % 
za 10 rokov. To znamená, že súdy odvolacej inštancie sa častejšie zhodnú s prvostupňovými súdmi. Tento stav prináša do 
rozhodovacieho procesu súdov vyššiu právu istotu pre podnikateľov, ale čas a vzniknuté náklady im to nevráti.
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Graf č. 7 Vývoj odvolacieho konania v obchodnej agende

Zdroj: Štatistické ročenky Ministerstvá spravodlivosti SR za roky 2007 – 2016

Doing Business 

V rámci hodnotenia Doing Business Svetovej banky sa hodnotí v rámci 10 indikátorov aj oblasť vymožiteľnosti zmlúv. V rámci 
tejto kategórie sa hodnotia 3 oblasti: potrebný čas (počet dní), náklady na vymožiteľnosť zmlúv a index kvality súdnych konaní. 
V tejto kategórii sa Slovensko umiestňuje na 7. najhoršom mieste z krajín EÚ (84. miesto zo všetkých krajín s DFT1 58,63). 
Najlepšou hodnotenou krajinou v celkovom hodnotení z krajín EÚ bola Litva, ktorá sa zo všetkých krajín umiestnila na 4. mieste 
s DFT 78,80. V nasledujúcom texte sa pozrieme podrobnejšie na jednotlivé hodnotené časti tejto kategórie v rámci Doing 
Business. 

Počet dní na vyriešenie sporu je počítaný od chvíle, keď žalobca podá žalobu na súde až do zaplatenia vymáhanej pohľadávky. 
Na Slovensku je tento čas tvorený 70 (9,03 %) dňami na prípravu súdneho pojednávania, 525 (67,74 %) dňami na súdny 
proces a vydanie rozsudku a 180 (23,23 %) dňami na výkon rozhodnutia. Ak sa pozrieme na najlepšie hodnotenú ekonomiku 
na svete v počte potrebného času na vymáhanie kontraktov, Kórejskú republiku, sledujeme že je potrebných 20 (6,90%) dní 
na prípravu na súdne pojednávanie, 150 (51,72 %) dní na súdny proces a vydanie rozsudku a 120 (41,38 %) dní na vykonanie 
rozsudku. Z krajín EÚ má najlepšie hodnotenie času Luxembursko, kde je potrebných 21 (6,54 %) dní na prípravu na súdne 
pojednávanie, 240 (74,77 %) dní na súdny proces a vydanie rozsudku a 60 (18,69 %) dní na vykonanie rozsudku. Najlepšou 
krajinou z krajín východnej EÚ je Litva. Pre porovnanie ponúkame aj najhoršie umiestnenú krajinu spomedzi krajín EÚ, Grécko, 
v ktorej bolo na vymoženie kontraktu potrebných až 1 580 dní. Priemer počtu dní vo vymožiteľnosti kontraktov v EÚ bol 621. 
Na Slovensku je potrebný 5. najdlhší čas na vymoženie zmluvy spomedzi krajín EÚ.

krajina príprava na súdne 
pojednávanie

súdny proces a vydanie 
rozsudku výkon rozsudku spolu

Slovensko 70 525 180 775
Luxembursko 21 240 60 321

Rakúsko 30 277 90 397
Litva 49 300 120 469

Grécko 60 1400 120 1580

Zdroj: Doing Business 2018

Náklady na poplatky za právne zastúpenie, súdne poplatky, a poplatky za vymáhanie pohľadávky sa vyjadrujú ako percento 
hodnoty pohľadávky. Na Slovensku poplatky za právne zastúpenie predstavujú 14 %, súdne poplatky 6,6 % a poplatok za 

1 DTF- Distance to Frontier score. Reprezentuje rozdiel v hodnotení daného indikátora na jednej strane medzi konkrétnou hodnotenou ekonomikou a na strane druhej 
najlepšie hodnotenou ekonomikou zo všetkých sledovaných ekonomík. 
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vymáhanie pohľadávky 10 % z hodnoty pohľadávky. Toto hodnotenie nákladov na vymoženie zmluvy robí zo  Slovenska3. 
najhoršiu krajinu spomedzi krajín EÚ. Ak sa pozrieme na najlepšie hodnotenú krajinu z hľadiska nákladov na vymoženie 
pohľadávky, Island, sledujeme, že náklady predstavujú len 9 % z hodnoty vymáhanej pohľadávky, ktoré sú tvorené: 5,9 % 
nákladmi na právne zastúpenie, 2,1 % na súdne poplatky a 1 % na poplatok za vymáhanie pohľadávky. Z krajín EÚ má najnižšie 
náklady Luxembursko, kde náklady predstavujú len 9,7 % vymáhanej pohľadávky, z toho 8,7 % na právne zastúpenie, 0,1 % 
súdne poplatky a 0,9 % poplatok za vymáhanie pohľadávky. 

Hodnotenie tejto kategórie v Doing Business vychádza z modelového sporu, rovnakého vo všetkých porovnávaných krajinách. 
Predmetom sporu je porušenie kúpnej zmluvy medzi dvomi domácimi podnikateľmi a predpokladá sa zapojenie súdneho znalca 
na kvalitu tovaru, ktorý je predmetom obchodu. Spoločnosti predávajúceho aj kupujúceho majú sídlo v ekonomicky najväčšom 
meste v rámci štátu (Bratislava). Kupujúci si objedná tovar na zákazku, ktorý odmietne následne uhradiť a tak ho predajca žaluje 
na príslušnom súde. Hodnota predmetu žaloby je 200 % príjmu na obyvateľa krajiny alebo 5 000 USD, v závislosti od toho, 
ktorá suma je vyššia. Súd rozhodne v prospech predajcu. Voči tomuto rozhodnutiu sa nemôže ani žalobca ani žalovaný odvolať. 
Predajca z dôvodu nedodržania lehoty v súdnom rozhodnutí vymáha pohľadávku prostredníctvom odpredaja hnuteľného 
majetku kupujúceho, t. j. na Slovensku prostredníctvom exekútora. Náklady na právne zastúpenie predstavujú sumu, ktorú 
musí žalobca zaplatiť miestnemu advokátovi, ktorý ho zastupuje. Súdne poplatky zahŕňajú všetky náklady, ktoré žalobca musí 
zaplatiť súdu a taktiež za vypracovanie znaleckého posudku, bez ohľadu na to, či sú zaplatené priamo súdu alebo znalcovi. 
Náklady na vymáhanie predstavujú všetky náklady, ktoré musí žalobca vynaložiť na vykonanie rozsudku prostredníctvom 
verejného predaja hnuteľného majetku kupujúceho.

krajina právne zastúpenie súdne poplatky poplatok za vymáhanie pohľadávky spolu

Slovensko 14 % 6,6 % 10 % 30,6 %
Island 5,9 % 2,1 % 1 % 9 %

Luxembursko 8,7 % 0,1 % 0,9 % 9,7 %
Maďarsko 5 % 8 % 2 % 15 %

Spojené kráľovstvo 35 % 9,5 % 1,2 % 45,7 %

Zdroj: Doing Business 2018

V indexe kvality súdnych konaní sa hodnotí miera reforiem v súdnictve, ktorú predstavuje organizácia práce súdov a ich 
riadenia, vedenia sporov, automatizácie krokov súdneho procesu až po možnosť alternatívneho riešenia sporov. Síce v tomto 
indexe dosahujeme umiestnenie, s hodnotením 11,5 mierne nad priemerom EÚ2, identifikujeme možné zlepšenia daného 
stavu, keďže okolité krajiny sa umiestnili aj na lepších priečkach, napr. ako Maďarsko, s hodnotou indexu 14,  alebo Rakúsko, 
s hodnotou indexu 13. Zlepšenie umiestnenia v tomto indexe by mohlo priniesť napr.:

•	 vytvorenie súdov, ktoré by boli výlučne určené na riešenie obchodnoprávnych sporov,

•	 ustanovenie časových štandardov do väčšieho počtu riešených civilných sporov,

•	 zákonne upravenie maximálneho počtu možných prerušení/odkladov súdneho procesu, ktoré by boli obmedzené len 
na nepredvídateľné a výnimočné okolnosti a 

•	 vytvorenie elektronických manažérskych nástrojov na správu sporov, ktoré by boli k dispozícii sudcom.

krajina organizácia práce 
súdov a ich riadenia vedenie sporov

automatizácia 
krokov súdneho 

procesu

možnosti 
alternatívneho 
riešenia sporov

spolu

Slovensko 3,5 3 3 2 11,5
Holandsko 3 0,5 2 1,5 7
Maďarsko 4 4,5 2,5 3 14

Litva 3,5 4,5 4 3 15

Zdroj: Doing Business 2018
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Finančná kompenzácia prieťahov v súdnom konaní

Ako sme v predchádzajúcom texte uviedli, dĺžka súdnych konaní sa síce vo vybraných oblastiach obchodnoprávnej agendy 
mierne zlepšila, ale stále je to veľmi dlhý čas aj v medzinárodnom porovnaní. 

Ústava garantuje v čl. 48, ods. 2 každému právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a Dohovor o ochrane ľudských 
práv a základných slobôd v čl. 6, ods. 1 právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote. Na základe týchto ústavou 
garantovaných práv, Ústavný súd nálezmi rozhoduje o porušení týchto práv a súčasne priznáva finančné zadosťučinenie za 
spôsobené prieťahy. Každá fyzická aj právnická osoba má teda možnosť obrátiť sa na Ústavný súd, aby rozhodol o porušení jej 
práva na prejednanie veci v primeranej lehote a súčasne priznal aj finančné zadosťučinenie.

V období rokov 2009 − 2017 Ústavný súd evidoval 1 842 nálezov, v ktorých rozhodol o porušení uvedených článkov ústavy 
a dohovoru. Za posledných 5 rokov sa zvýšil počet nálezov, z 212 v roku 2013 na 289 v roku 2017, až o 36 %. V roku 2017 museli 
vyplatiť všeobecné súdy primerané finančné zadosťučinenie vo výške 735 400 €. Od roku 2009 bola sťažovateľom priznaná 
celková suma skoro 6,5 miliónov €. Problémom slovenského súdnictva sú aj extrémne prieťahy, t. j konania ktoré začali ešte 
pred rokom 2000, ale ešte neboli právoplatne skončené. Tie prestavovali 9 % nálezov v roku 2017. V 12 nálezoch v roku 2017 
boli konštatované opakované prieťahy, t. j. prieťahy v konaniach, o ktorých ústavný súd opakovane konštatoval porušenie 
práva na prejednanie veci v primeranej lehote. 

Pripravované zmeny v danej oblasti

Tlak verejnosti, aby dĺžka vybavovania vecí na súdoch netrvala roky, vypočulo Ministerstvo spravodlivosti a pripravilo 
reformný zámer na zefektívnenie súdneho systému, ktorého cieľové body sa týkajú aj sporov v podnikateľskej agende. Týmito 
kvantitatívnymi cieľmi do roku 2020:

•	 zníženie času potrebného na vybavenie vecí (na 1. stupni v občianskoprávnej a obchodnoprávnej agende) zo 437 dní 
na 380 dní a 

•	 zníženie času potrebného na vybavenie konkurzu z 1440 dní na 1140 dní. 

Okrem vymedzených kvantitatívnych cieľov má reformný zámer priniesť aj zvýšenie vymáhateľnosti práva a zrýchlenie 
súdnych konaní.

Okrem reformného zámeru v oblasti zefektívnenia súdneho systému sa pripravuje prehodnotenie rozsahu činností, ktoré 
dnes vykonávajú súdy, ktoré nemajú povahu rozhodovania sporov a nepatria podľa Ústavy do obligatórnej pôsobnosti súdov. 
Toto prehodnotenie sa týka napr. vedenia Obchodného registra, ktorého vedenie sa má presunúť na externých registrátorov 
a súčasne aj na špecializovanie jedného súdu na súdne rozhodnutie v tejto oblasti.

Zhrnutie:

•	 za posledných 5 rokov sa predĺžil počet mesiacov potrebných na právoplatné skončenie obchodného sporu zo 14 
mesiacov na 19 mesiacov,

•	 medzi rokmi 2007- 2016 poklesol podiel rozhodnutí v obchodnoprávnych sporoch, ktorých rozhodovanie trvalo 
kratšie ako 1 rok o 16 %, podiel sporom vyriešených do dvoch rokov vzrástol o 11%, nad dva roky o 5%

•	 zlepšenie hodnotenia v oblasti vymáhania kontraktov v Doing Business 2018 bolo spôsobené miernym zlepšením 
indexu kvality súdnych konaní, ktorý má vyššiu váhu ako predĺženie potrebného času na vymoženie kontraktu, zo 705 
na 775 dní, a zvýšením nákladov z 30 % na 30,6 % hodnoty pohľadávky,

•	 vymoženie kontraktu zaberá 5. najdlhší čas a predstavuje 3. najvyššie náklady  spomedzi krajín EÚ v rebríčku Doing 
Business 2018,

•	 rastie počet nálezov Ústavného súdu, v ktorých konštatoval porušenie základného práva na prerokovanie veci bez 
zbytočných prieťahov a práva na prejednanie veci v primeranej lehote.

http://www.minv.sk/?schvalene-rz
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Aktuálne publikácie

Jakub Zeman pôsobí v INESS ako stážista v rámci projektu Top20. Zameriava sa najmä na analýzu 
legislatívy ovplyvňujúcej podnikateľské prostredie. Študuje na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Závery a odporúčania

Síce Ministerstvo spravodlivosti spravilo za posledné obdobie mnoho krokov, ktoré majú ambíciu skrátiť konanie na súdov, 
t. j. elektronická zbierka zákonov, elektronický súdny spis, nové procesné kódexy či postupné zavádzanie špecializácií súdov 
na vybrané agendy, zatiaľ nie je možné sledovať výrazné zmeny. Môže to byť spôsobené aj nedostatkami, ktoré spôsobila 
nedostatočná elektronizácia v súdnictve a súčasne dobiehanie konaní, ktoré začali podľa starých pravidiel. Okrem elektronizácie 
a špecializácie treba určite zvažovať aj lepšie hodnotenie práce sudcov, ktoré je dnes predmetom diskusií. Výsledky tohto 
hodnotenia by mali byť podľa nás priamo spojené s ich pokračovaním v práci v sudcovskom talári.

Okrem odporúčaní, ktoré prináša Doing Business, navrhujeme, aby sa pokračovalo v špecializácii súdov na vybrané typy súdnych 
konaní napr. v  špecifických oblastiach obchodnoprávnej agendy, ktoré môžu priniesť vyššiu odbornosť sudcov a zrýchlenie 
konania. 

Bude poučné sledovať situáciu v Česka, v ktorom sa snažia predchádzať riešeniu súdnych sporom tak, že ak je to účelne 
a vhodné, môže predseda senátu v súdnom konaní účastníkom konania nariadiť prvé stretnutie so zapísaným mediátorom 
v rozsahu troch hodín a za tým účelom prerušiť súdne konanie na dobu 3 mesiacov. Sporové strany sa môžu rozhodnú či budú 
ďalej pokračovať v mediácii alebo na súde. Na Slovensku môže sudca len odporučiť riešenie sporu prostredníctvom mediácie. 
Výsledky českého pokusu by mohli byť prípadnou inšpiráciou aj pre Slovensko.

LEPŠIE ZÁKONY DIVOKÝ ZÁPAD NA 
INTERNETE

Môže byť firma zisková, keď čelí 
množstvu podvodníkov, ale policajti 
si s nimi nevedia rady? A čo v prípade, 
keď predmet podnikania štát priamo 
zakazuje? O tom, ako aj bez dohľadu 
štátneho aparátu vznikajú pravidlá 
a poriadok, píšeme v INESS na tému: 
Divoký západ na internete.

Strategický dokument RIA 2020 má 
zabrániť tvorbe nadmernej regulácie. O 
nedostatkoch dnešného legislatívneho 
procesu, stratégii RIA 2020, ale aj 
o návrhoch INESS v tejto oblasti 
podrobne píšeme v Ako napísať 
lepšie zákony pre všetkých.

INVESTIČNÉ 
STIMULY

Za minulý rok vláda poskytla 15 
spoločnostiam celkovú pomoc vo 
výške 83 945 520 €. Výška celkovej 
pomoci pritom narástla o 40 %. 
Ďalšie štatistické informácie o pomoci 
nájdete v INESS na tému Investičné 
stimuly v roku 2017.


