STANOVISKO
Zamestnávatelia vyjadrujú hlboké znepokojenie nad netransparentným spôsobom prijímania
zásadných legislatívnych zmien

(Bratislava, 5. decembra 2016) Podnikateľské asociácie, zamestnávateľské združenia a obchodné
a priemyselné komory zoskupené v „Iniciatíve za vládu zákona“ (Rule of Law Initiative) vyjadrujú
hlboké znepokojenie nad spôsobom, akým sú prijímané dôležité legislatívne zmeny so zásadným
dopadom na podnikateľské prostredie. Spôsob, akým boli v uplynulých týždňoch schválené
zmeny v systéme zdravotného a sociálneho poistenia zásadne podkopávajú dôveru verejnosti
v predvídateľnosť legislatívneho procesu.
Zamestnávateľské zväzy a komory vyjadrujú hlboké znepokojenie predovšetkým nad spôsobom
presadzovania významných legislatívnych zmien, ktorý odporuje princípom právneho štátu.
Dôležitosť zákonne stanoveného legislatívneho procesu, v rámci ktorého musí každý návrh zákona
prejsť riadnym pripomienkovým konaním za účasti verejnosti, rokovaním Hospodárskej a sociálnej rady
SR a nakoniec i rokovaním vlády SR, bol zásadným spôsobom spochybnený, a to hneď dvakrát
v priebehu len niekoľkých týždňov. Viaceré kroky dávajú dôvody domnievať sa, že takýto postup bol
zvolený účelovo s cieľom vyhnúť sa diskusií s odbornou verejnosťou.
Je to práve netransparentnosť spôsobu prijímania poslaneckých pozmeňujúcich návrhov významne
zasahujúcich do prijímanej legislatívy, na ktorú široká podnikateľská komunita na Slovensku dlhodobo
jednotne poukazuje. Samotná vláda SR, hlásiac sa vo svojom Programovom vyhlásení k princípom
Iniciatívy za vládu zákona, sa verejnosti zaviazala v časti Právny štát a legislatívny proces, že „...bude
presadzovať, aby aj poslanecké návrhy zákonov boli v druhom čítaní prerokúvané v rámci širokého
medzirezortného pripomienkového konania za účasti verejnosti....“. K rovnakému princípu sa vláda
prihlásila aj v roku 2015, keď prijala Akčný plán na posilnenie Slovenska ako právneho štátu.
Plne rešpektujúc právo poslancov NR SR iniciatívne navrhovať legislatívne zmeny sme však nútení
konštatovať, že tieto záväzky a deklarácie nie sú rešpektované. K závažným legislatívnym zmenám
dochádza síce formálne legálnym, ale vysoko netransparentným spôsobom, čo významne narúša
princíp právnej istoty a oslabuje dôveru verejnosti vo verejné inštitúcie.
Podnikateľské asociácie, zamestnávateľské združenia a obchodné a priemyselné komory zoskupené v
„Iniciatíve za vládu zákona“ preto apelujú na vládu SR, ako aj poslancov NR SR, aby rešpektovali už
prijaté záväzky a neuchyľovali sa ku krokom, ktoré vedú k v oslabovaniu právneho štátu. Je
nevyhnutné, aby zamestnávatelia ako aj odborná verejnosť ostali rešpektovaným partnerom verejných
inštitúcií pri odbornej diskusii, ktorá musí predchádzať prijímaniu zásadných legislatívnych zmien, tak
ako je to štandardom v ostatných krajinách Európskej únie.

