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Jednoduchosť podnikania sa líši v mestách v Chorvátsku, Českej republike, Portugalsku a na Slovensku, 
uvádza správa Svetovej banky 

 
 
ZÁHREB, 3. júl, 2018 – Jednoduchosť podnikania sa v mestách v Chorvátsku a v Českej republike výrazne 
líši, zatiaľ čo implementácia regulácií podnikania je konzistentnejšia v mestách v Portugalsku a na Slovensku, 
uvádza nová správa Svetovej banky.   

 
Zverejnená dnes, správa Doing Business v Európskej únii 2018: Chorvátsko, Česká republika, Portugalsko a 
Slovensko zahŕňa 25 miest v týchto štyroch krajinách.  
 
Konštatuje, že Praha je jediné hlavné mesto, ktoré má náskok pred zvyšnými českými mestami. Bratislava, 
Lisabon a Záhreb, na druhej strane, zaostávajú za menšími mestami vo svojej krajine.   
 
Štúdia anlyzuje regulácie podnikateľského prostredia, ktoré ovplyvňujú malé a stredné domáce podniky, v 
piatich oblastiach Doing Business: Založenie spoločnosti, Získanie stavebného povolenia, Získanie dodávok 
elektrickej energie, Prevod vlastníctva nehnuteľnosti a Vymáhanie zmluvných záväzkov.  
 
Dvadsiatimipiatimi zahrutými mestami sú: Osijek, Rijeka, Split, Varždín a Záhreb v Chorvátsku; Brno, Liberec, 
Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha a Ústi nad Labem v Českej republike; Braga, Coimbra, Évora, Faro, Funchal, 
Lisabon, Ponta Delgada a Porto v Portugalsku; a Bratislava, Košice, Prešov, Trnava a Žilina na Slovensku. 
  
„Nerovnomernosť vo výsledkoch medzi mestami v každej krajine je znakom, že program reforiem v oblasti 
regulácie ostáva nenaplnený a naznačuje existenciu príležitostí na zlepšenie,“ povedala Rita Ramalho, 
Manažérka Skupiny Global Indicators vo Svetovej banke. „Dúfame, že táto štúdia priláka pozornosť 
zodpovedných strán v týchto štyroch krajinách a poslúži ako plán pre reformy na regionálnej úrovni. “ 
 
Kľúčové zistenia zahŕňajú:  

• Podnikatelia v menších mestách v Chorvátsku, ktorými sú Varaždin a Osijek, čelia menším 
prekážkam v porovnaní s podnikateľmi v troch väčších mestách zahrnutých v tejto štúdii. Regulačné 
reformy pre zjednodušenie podnikania, ktoré boli prijaté za posledné roky, viedli k odlišnostiam 
v implementácii týchto reforiem na miestnej úrovni. V toho dôsledku je založenie spoločnosti ľahšie 
v Splite, získanie stavebného povolenia a dodávok elektrickej energie vo Varaždine, zatiaľ čo Osijek 
vyniká v prevode vlastníctva nehnuteľnosti a vo vymáhaní zmluvných záväzkov.  

• Spomedzi siedmych miest hodnotených v Českej republike sa v troch najväčších, ktorými sú Praha, 
Brno a Ostrava, podniká ľahšie, zohľadňujúc päť meraných oblastí. Praha vedie v dvoch oblastiach 
(získanie dodávok elektriny a vymáhanie zmluvných záväzkov), no Brno je prvé v získaní stavebného 
povolenia a Ostrava v prevode vlastníctva nehnuteľnosti, čo preukazuje existenciu potenciálu na 
dosiahnutie regulačnej efektívnosti a kvality vo väčších mestách ťažením z úsporov z rozsahu 
a investovaním do modernizácie štátnej správy.  

• Osem porovnávaných miest v Portugalsku preukazuje najhomogénnejšie výsledky, čo je znakom 
relatívne konzistentnej implementácie regulácií v rámci krajiny. Aj napriek tomu je Porto na čele 
v získavaní stavebných povolení, no skoro na konci v prevode vlastníctva nehnuteľnosti a vo 
vymáhaní zmluvných záväzkov. Coimbra je na čele v získaní dodávok elektriny a vo vymáhaní 
zmluvných záväzkov, no zaostáva v získavaní stavebných povolení. Faro, je spolu s mestami Funchal 
a Ponta Delgada, prvé v prevode vlastníctva nehnuteľnosti, no posledné v získaní dodávok elektrickej 
energie.  

• Menšie mestá na Slovensku sú priaznivejšie pre podnikanie, pretože súťažia o dané investície. 
S výnimkou Bratislavy sa každé z piatich porovnávaných miest na Slovensku, zahrnutých v tejto 
štúdii, zaradilo na čelo v aspoň jednej oblasti: Založenie spoločnosti je ľahšie v Prešove a v Žiline, 



 

 

Získanie stavebného povolenia je efektívnejšie v Prešove a Získanie dodávok elektriny 
v Žiline. Trnava vyniká v Prevode vlastníctva nehnuteľnosti a Košice vo Vymáhaní zmluvných 
záväzkov.  

 
Štúdia uvádza, že v rámci každej krajiny sú najväčšie rozdiely vo výstupoch v oblastiach, v ktorých majú 
miestne orgány najviac autonómie v rozvíjaní a implementovaní regulácií ako napríklad v procese získania 
stavebného povolenia, získania dodávok elektriny a vo vymáhaní zmluvných záväzkov. 
 
V oblasiach Založenia spoločnosti a v Získaní stavebných povolení existuje vo väčšine z porovnávaných 
miest systém procesov, ktorý je zložitejší ako meraný priemer v členských krajinách Európskej únie.  
  
Tí, ktorí majú záujem o reformy vo svojej krajine, môžu dosiahnuť značné zlepšenia implementáciou 
postupov, ktoré sú úspešné v iných mestách. Prijatie reforiem, ktoré reflektujú prax na regionálnej úrovni, by 
viditeľne priblížilo každé z hlavných miest na úroveň najúspešnejších postupov na svete. Pre Chorvátsko by 
to by znamenalo postup o o jedenásť priečok v celosvetovom merítku Doing Business a Slovenská republika 
by mohla zlepšiť svoju pozíciu o deväť miest.  
 
„Európska komisia úzko spolupracuje s národnými a miestnymi orgánmi v kontexte politiky súdržnosti, s 
cieľom nastaviť správne podmienky pre podporu hospodárskeho rastu a vytváranie pracovných miest. Táto 
štúdia ukazuje ako uľahčiť život pre podniky a podnikateľov. Nastávajúca politika súdržnosti na roky 2021-
2027 bude aj naďalej podporovať snahy členských štátov implementovať reformy, ktoré vytvárajú z 
európskych regiónov atraktívne miesta pre prácu a investície," povedala Eurokomisárka pre regionálnu 
politiku, Corina Cretu. 
 
Doing Business v Európskej únii je séria regionálnych štúdií Skupiny Svetovej banky, vypracovaných na 
základe žiadosti a financovaných Európskou komisiou. Prvé vydanie, ktoré zahŕňa 22 miest v Bulharsku, 
Maďasku a Chorvátsku, bolo publikované v roku 2017.   
 
Správa o Chorvátsku, Českej republike, Portugalsku a Slovensku používa rovnakú metodológiu ako správa  
Doing Business vo svete, ktorá je každoročnou publikáciou Skupiny Svetovej banky.  
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Vo Washingtone: 
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ichand@worldbank.org 
 
V Záhrebe: 
Vanja Frajtić  
Tel: +38512357230, + 385912357230 
vfrajtic@worldbank.org 
 

 
Webstránka: www.doingbusiness.org/EU2 

Facebook: www.facebook.com/WorldBankEuropeCentralAsia 
www.facebook.com/DoingBusiness.org 
Twitter: www.twitter.com/wb_research 

YouTube: http://www.youtube.com/worldbank 
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