Priority pracovnej skupiny Americkej
obchodnej komory v SR
k Občianskému zákonníku
Americká obchodná komora v SR zastupuje približne 300 slovenských, amerických a iných
zahraničných spoločností podnikajúcich na Slovensku, ktoré generujú približne 20 percent
slovenského HDP. Máme mimoriadny záujem o konštruktívny dialóg v oblastiach, ktoré majú dopad na
podnikateľské prostredie, vrátane občianskeho a obchodného práva a jeho komplexnej novelizácie.
Radi by sme prostredníctvom expertízy našich členských spoločností v tejto oblasti prispeli k
efektívnemu zneniu tejto legislatívy na Slovensku a teda i k tvorbe zdravého podnikateľského
prostredia, ktoré by pozitívne ovplyvnilo vývoj existujúcich investícií na Slovensku. Dovoľte
nám v tejto súvislosti predstaviť priority pracovnej skupiny Americkej obchodnej komory v SR k
občianskému právu:

1. Aktuálne problémy
Právna neistota a vymožiteľnosť práva
Členovia pracovnej skupiny Americkej obchodnej komory v SR zameranej na občianske právo vidia vo všeobecnej
rovine viacero problémov so súčasným znením právnych predpisov. Jasný jazyk právnych noriem a jednotnosť
ich výkladu pomáha predchádzať sporom, ktoré sú nákladné a časovo náročné. Preto podporujeme a uvítame
akékoľvek opatrenia, ktoré by prispeli k zvýšeniu právnej istoty v slovenskom právnom prostredí.
S právnou istotou úzko súvisí aj otázka vymožiteľnosti práva. Tento fenomén sa roky objavuje v rebríčkoch
rôznych prieskumov medzi najväčšími problémami podnikateľskej sféry na Slovensku. Podľa prieskumu Americkej
obchodnej komory v SR, ktorý bol realizovaný v roku 2010, poskytuje práve oblasť legislatívy a súdnictva najväčšiu
príležitosť na zlepšenie kvality podnikateľského prostredia na Slovensku. Na základe nášho prieskumu, ktorý
sme realizovali medzi malými a strednými podnikmi, 95% respondentov uviedlo svoje presvedčenie, že slovenský
právny systém nepodporuje priamočiare a spravodlivé riešenie obchodných sporov. Navyše takmer 90% z týchto
respondentov uviedlo, že slovenské súdy neriešia spory rýchlo a 89% uviedlo, že štátne úrady nevedia dostatočne
a jasne vysvetliť podmienky pre právne úkony. K zvyšovaniu dôvery súdnictva na Slovensku by napomohlo upevniť
zodpovednosť oboch strán sporu ako aj súdu samotného, aby neexistoval priestor na obštrukcie. Súčasný systém
podľa podnikateľov, ktorí sa zúčastnili prieskumu AmCham umožňuje rôzne obštrukcie žalovanej strany ako umelé
naťahovanie procesov opakovaným ospravedlňovaním zo zdravotných dôvodov či zmenami advokátov. Dokonca
aj právne firmy hovoria, že výsledok a dĺžka súdnych konaní na Slovensku sú značne nepredvídateľné, a preto sa
preferuje mimosúdne riešenie za každú cenu.
Vo viacerých oblastiach práva sa stretávame s nekonzistenciou v rozhodovaní súdov SR a právna úprava takéto
situácie nerieši. Súčasné znenie noriem hmotného aj procesného práva má negatívny dopad na predvídateľnosť
rozhodnutí a celkovú stabilitu podnikateľského prostredia a v konečnom dôsledku vyššie náklady znášajú obchodní
partneri a spotrebitelia vo forme vyššej ceny ponúkaných produktov. Na základe uvedeného podporujeme
zavedenie účinných opatrení, ktoré by zvýšili právnu istotu a vymožiteľnosť práva na Slovensku. O vhodnosti
konkrétnych opatrení sme pripravení viesť konštuktívny dialóg.

Rozhodcovské konanie
S vymožiteľnosťou práva súvisí aj posilnenie postavenia rozhodcovského konania. Preťaženosť súdov je
všeobecný fakt a kvalitné rozhodnutia rozhodcovských súdov by mohli pomôť uľahčiť situáciu všeobecným súdom.
Zároveň pritom podporujeme zavádzanie vysokého štandardu kvalifikačných kritérii pre postavenie rozhodcov
ako aj pre zriadenie rozhodcovských súdov. Uvedené predpokladá obmedzenie možností preskúmavania
rozhodcovských konaní súdom. Tento zámer podporujeme a chceli by sme sa o plánoch ministerstva v tejto oblasti
bližšie informovať.
Legislatívny proces prijímania zmien v slovenskej legislatíve
Podnikateľská sféra oceňuje signály naznačujúce, že sa komunikácia pri legislatívnych zmenách, ktoré majú
zásadný vplyv na podnikateľské prostredie zlepšuje. Avšak slovenské podnikateľské subjekty stále zápasia so
zmenami, ktoré sú schvaľované a uverejnené krátko pred ich právnou účinnosťou. V tejto súvislosti si dovolíme
zdôrazniť, že takýto prístup znižuje kvalitu prijímaných predpisov a obmedzuje možnosti podnikateľských subjektov
pri dôslednej implementácii vrátane adaptácie ich informačných systémov.

2. Rekodifikácia súkromného práva
Vo všeobecnej rovine možno konštatovať, že súčasná právna úprava súkromného práva trpí základnými
koncepčnými aj obsahovými nedostatkami a zjavne nezodpovedá potrebám súčasného podnikateľského prostredia
a modernej otvorenej spoločnosti v podmienkach Európskej únie. Skvalitnenie hmotného práva vymedzí hranice
pre sudcovské rozhodovanie, a tým prispeje k zvýšeniu právnej istoty v slovenskom podnikateľskom prostredí.
V tejto súvislosti nám nedá nespomenúť, že rekodifikácia súkromného práva už úspešne prebehla v okolitých
štátoch (v Maďarsku a Poľsku). V Českej republike sa viac ako 11-ročné rekodifikačné úsilie zavŕšilo vo februári
2012, keď prezident ČR podpísal nový Občiansky zákonník, ktorý je výsledkom spoločnej práce akademikov a
niekoľkoročnej diskusie s odbornou a podnikateľskou komunitou.
Americká obchodná komora v SR podporuje, aby sa téma rekodifikácie súkromného práva opätovne otvorila a
aby podnikateľským subjektom bolo umožnené participovať na verejnej diskusii k jeho novému zneniu. Svojimi
skúsenosťami dokáže podnikateľská obec upozorniť na aplikačné problémy, s ktorými sa stretáva v praxi a
vyriešenie ktorých by vnieslo do právnych vzťahov súkromnoprávnych subjektov väčšiu právnu istotu.

Americká obchodná komora (AmCham) bola založená v roku 1993
v Bratislave ako nezávislá a sebestačná organizácia financovaná
výhradne z príspevkov svojich členov. V septembri 2003 bola
otvorená nová pobočka AmCham v Košiciach s cieľom podporiť
ekonomický rozvoj vo východoslovenskom regióne. Dnes patrí
medzi najaktívnejšie zahraničné obchodné komory na Slovensku. Jej členská základňa v súčasnosti
predstavuje viac ako 300 medzinárodných i slovenských spoločností, vrátane mnohých z najväčších a
najvýznamnejších firiem na Slovensku. Z uvedeného počtu tvoria približne 40 % slovenské spoločnosti,
zhruba 30 % je amerických a približne 30 % predstavujú spoločnosti z rôznych iných krajín.

