Štatút ankety Byrokratický nezmysel roka 2018
Preambula
Byrokratický nezmysel je každoročná anketa o anticenu pre legislatívne alebo nelegislatívne
opatrenia, ktoré komplikujú život podnikateľov na Slovensku.
Zmyslom ankety je identifikovať byrokratické opatrenia zaťažujúce podnikateľov, upriamiť na
ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy a zlepšovať tak
podnikateľské prostredie na Slovensku. Za byrokratický nezmysel môže byť považované
akékoľvek opatrenie legislatívnej alebo nelegislatívnej povahy s celoštátnou alebo
regionálnou pôsobnosťou, ktoré:
•
•
•
•
•
•

je prakticky nesplniteľné, nelogické alebo nezrozumiteľné,
je v rozpore s iným opatrením alebo zavádza duplicitnú povinnosť,
zvýhodňuje iba niektorú skupinu podnikateľov na úkor väčšiny, pre ktorú je opatrenie
zaťažujúce,
zavádza zbytočnú povinnosť, ktorej výsledok sa v praxi nevyužíva,
spôsobuje nadmernú administratívnu záťaž alebo vytvára neopodstatnené výdavky,
iným spôsobom negatívne ovplyvňuje podnikateľské prostredie na Slovensku.
Ďalej jednotlivo len "opatrenie".

Takýmto opatrením môže byť najmä povinnosť uložená zákonom, vyhláškou alebo iným
právnym predpisom, rozhodovacia prax, výklad alebo špecifická požiadavka orgánu verejnej
správy.
Opatrenie, ktoré vyhlasovateľ ankety vyberie spomedzi všetkých nominovaných za účelom
finálneho hlasovania, sa označuje ako "byrokratický nezmysel".
Čl. I. Osoby zúčastnené na ankete
1. Združenie mladých podnikateľov Slovenska, IČO: 42 178 886, so sídlom Cukrová 14, 813
39 Bratislava (ďalej len ako "ZMPS") je vyhlasovateľom a hlavným koordinátorom ankety
Byrokratický nezmysel roka 2018 (ďalej len ako "anketa BNR"). ZMPS je prevádzkovateľom
internetových stránok www.byrokratickynezmysel.sk.
2. Odborným garantom ankety BNR je Združenie podnikateľov Slovenska.
3. Odborný konzultantom ankety BNR je Slovak Business Agency.
4. Partnermi ankety BNR sú Republiková únia zamestnávateľov, Podnikajte.sk
a Slovenská komora daňových poradcov.
Čl. II. Čas konania ankety
1. Anketa BNR sa uskutočni v období od 09.10.2018 do 31.12.2018.
2. Uzávierka pre nomináciu opatrení je 11.11.2018 o 24:00 hod.
3. Hlasovanie o TOP byrokratických nezmysloch sa uskutoční v období od 19.11.2018 do
26.12.2018.
4. Vyhodnotenie ankety BNR sa uskutoční do 4 mesiacov od jej začiatku.

Čl. III. Nominácia opatrení
1. Do ankety BNR je možné nominovať neobmedzený počet opatrení, ktoré spĺňajú vyššie
uvedenú definíciu. Opatrenie môže byť nominované ktoroukoľvek fyzickou alebo právnickou
osobou.
2. Nominácia opatrenia môže byť uskutočnená iba prostredníctvom k tomu určeného
elektronického formulára na internetových stránkach www.byrokratickynezmysel.sk.
3. K tomu, aby mohla byť nominácia opatrenia zaradená do hlasovania o TOP 10
byrokratických nezmysloch, musí byť elektronický formulár podľa predošlého ods. vyplnený
úplne, jasne a zrozumiteľne.
Úplne vyplnený elektronický formulár obsahuje:
•
•
•
•
•

označenie opatrenia, ktoré môže byť byrokratickým nezmyslom,
opis opatrenia (v čom je problematické a na akú skupinu podnikateľov má dopad),
označenie regulácie, z ktorej problematické opatrenie vyplýva,
návrh riešenia na optimalizáciu,
emailový kontakt na osobu, ktorá opatrenie nominovala.

4. K nedostatočne vyplnenej alebo nezrozumiteľnej nominácii ZMPS nemusí prihliadať.
5. Odoslaním nominácie nominujúcej osobe nevzniká nárok na odmenu. Odoslaním
nominácie nominujúca osoba súhlasí s úpravou a uverejnením textu jej nominácie
vyhlasovateľom ankety BNR alebo 3. osobami, a to za účelom odborného posúdenia,
umožnenia hlasovania verejnosti ako i za účelom zaistenia publicity tejto nominácie.
Odoslaním nominácie nominujúca osoba zároveň vyjadruje skutočnosť, že bola s týmto
štatútom oboznámená a súhlasí s ním.
Čl. IV. Hodnotenie a hlasovanie o byrokratických nezmysloch
1. ZMPS si vyhradzuje právo na výber TOP 10 byrokratických nezmyslov zo všetkých
nominovaných opatrení. ZMPS pri odbornom posúdení a výbere týchto opatrení
spolupracuje so zúčastnenými osobami podľa čl. I. Pri výbere TOP 10 byrokratických
nezmyslov sa zohľadňuje predovšetkým počet podnikateľov, ktorých sa posudzované
opatrenie dotýka, veľkosť administratívnych, priamych či nepriamych nákladov, hospodársky
či spoločenský prínos opatrenia, prepojenie s inými reguláciami a právnymi predpismi
Európskej únie.
2. Opatrenia, ktoré ZMPS označí za TOP 10 byrokratických nezmyslov, budú uverejnené
v termínoch podľa čl. 3. V uvedených termínoch môže o týchto nezmysloch hlasovať
verejnosť, a to prostredníctvom internetovej stránky www.byrokratickynezmysel.sk.
3. Výsledky hlasovania budú uverejnené v termínoch podľa čl. 3.
4. ZMPS si vyhradzuje právo označiť za TOP byrokratické nezmysly menej, než 10 zo
všetkých nominovaných opatrení.
Čl. V. Záverečné ustanovenia
1. Rozhodnutie ZMPS a o výbere TOP byrokratických nezmyslov je konečné.
2. ZMPS si vyhradzuje právo na zmenu podmienok ankety BNR. Všetky zmeny budú
oznamované na internetových stránkach www.byrokratickynezmysel.sk.
3. Otázky neupravené týmto štatútom budú s konečnou platnosťou riešené ZMPS.

