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Úvodník
Vítame Vás pri čítaní 1.čísla Novín Občianskeho združenia Právne Prebudenie Poškodených. Naše
občianske združenie vzniklo ako reakcia na všeobecné problémy ľudí s pochopením fungovania štátu
a jeho inštitúcií a tiež ako reakcia na celkový nárast rôznych sporov a konfliktov medzi ľuďmi a firmami.
Cieľová skupina, ktorú chceme osloviť, sú bežní občania, živnostníci a malí a strední podnikatelia. Práve
tí, ktorí sú podľa nášho názoru najviac postihnutí. Krátky citát z preambuly nášho združenia:
„V dnešnej dobe zvyšujúcich sa nárokov na ovládanie rôznych zákonov a predpisov má bežný občan veľký
problém udržať svoju kvalitu života a svoju životnú úroveň v stave keď neporušuje žiaden zákon, predpis a
zmluvu. Tento istý problém platí aj u malých a stredných podnikateľov, ktorí si nemôžu z ekonomických
dôvodov dovoliť platiť drahých konzultantov a právnikov pri riešení ich každodenných problémov. Tento
stav spôsobuje, že veľa občanov a podnikateľov utrpí značné ekonomické, ale aj morálne škody iba
z dôvodu, že nie sú schopní prakticky ovládať bežnú logistiku konania štátnych inštitúcií a tiež veľkých
spoločností. Bežní občania nerozlišujú zásadný rozdiel a to, či pri ich subjektívnom pocite krivdy nebola
chyba a dôvod nie v tom, že právo bolo zle interpretované, ale v tom, že práve títo bežní občania svojim
vlastným konaním a svojou vlastnou právnou negramotnosťou si spôsobili, že ich záujmy boli
neuspokojené. Takéto situácie v živote spoločnosti vedú k trvalej frustrácii občanov a iba upevňujú ich
presvedčenie, že riešiť spory a problémy sa nedá tak, aby bola vykonaná spravodlivosť. Sme presvedčení,
že iba zvýšením takejto právnej a psychologickej gramotnosti občanov a malých a stredných podnikateľov
vytvoríme na Slovensku prostredie z menším počtom neukončených sporov a krívd“.

Prečo sme založili Občianske združenie Právne Prebudenie
Poškodených (OZ PPP)
Na Slovensku je oficiálne registrovaných tisíce občianskych združení, nadácií a iných podobných
spolkov. Pri každom určite ich zakladatelia chceli vykonať niečo dobré, významné, prospešné. Pozeral
som si webové stránky mnohých občianskych združení a veľa som premýšľal o motivácii ich zakladateľov.
Všetky združenia v nejakej miere deklarujú svoju prospešnosť pre občanov. Sľubujú, že niečo urobia
preto, aby bol svet okolo nás lepší. Ak si aj odrátam poľovnícke a športové združenia, tak by som očakával,
že tie tisíce ostatných združení museli urobiť naozaj svet lepším a spravodlivejším. Ale akosi to nikde
nevidím! Po zamatovej revolúcii sme my občania dostali možnosť si vytvárať spolky, politické strany a tak
sme si začali užívať demokraciu a zakladali sme a zakladáme stále viac a viac. Ako v tom starom vtipe: „Ak
sa stretnú 3 Slováci, koľko politických strán si založia? No najmenej 4, znie správna odpoveď“. A život to
bohužiaľ iba potvrdzuje. A preto považujem za prirodzené odpovedať v tomto prvom úvodníku našich
Novín PPP na otázku. „Prečo sme založili Občianske združenie Právne Prebudenie Poškodených“?
Zaoberám sa v rámci podnikateľskej činnosti už viac ako 20 rokov poradenstvom a riešením konfliktov. Za
ten čas som nadobudol niekoľko zásadných postrehov o živote. V prvom rade som stratil akékoľvek ilúzie
o dobre a spravodlivosti. Pri riešení sporov a konfliktov treba na tieto filozofické a náboženské pojmy
rýchlo zabudnúť. Za druhé som presvedčený, že každý si musí so svojím problémom pomôcť sám.
Očakávať, že niekto druhý mi pomôže je hlúpa a zbytočná ilúzia. ( pokračovanie na strane 3 )
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Za tretie som sa presvedčil, že spravodlivosť neexistuje. Existuje iba krvopotne vydreté víťazstvo. A ešte,
že spravodlivosť je finančne veľmi drahá. Za štvrté, že štátu vôbec nezáleží na tom, ako bežný občan, malý
a stredný podnikateľ si bude riešiť svoje každodenné problémy a právne spory. Štát iba a jedine zaujíma
to, či platíme načas dane a poplatky. A za piate, že nesmiem rezignovať, ale spraviť všetko čo je v mojich
silách k tomu, aby som aspoň niekomu pomohol s jeho problémami. Nie nehrám sa na mesiáša a spasiteľa
sveta. Dívam sa na svet veľmi pragmaticky a logicky. Iba vidím, že ľudia sa zmietajú vo svojich problémoch
a sporoch iba preto, že nechápu ako ten celý absurdistan vlastne funguje. Som presvedčený, že jedine
pochopením tohto fungovania sveta a spoločnosti je možné spraviť aspoň malú nápravu vecí.
A k tomu cieľu sme si založili Občianske združenie Právne Prebudenie Poškodených. Chceme ľudí naučiť
chápať právne pojmy a fungovanie právneho systému. Aby zahodili svoj strach, ktorý existuje iba
z nevedomosti. K tomu sa vynasnažíme ľudí prebudiť. Nech začnú so svojim životom niečo robiť. Nech
zahodia svoju letargiu a ľahostajnosť. Nech cudzie nechcú, ale svoje nech si nedajú! Súčasný systém
spoločenského zriadenia je zmesou byrokratických obmedzení a strašne zložitých zákonov a predpisov.
Zo života zmizol zdravý rozum a nastala éra virtuálneho vytvárania systému spoločnosti. Maximálne sa
prehĺbil rozdiel medzi bohatými a chudobnými. Bohatých je iba 5 % a myslia si, že môžu všetko. Sú
dokonca nad spravodlivosťou a zákonom. A chudobní sa iba boja aby nebodaj neboli ešte chudobnejší.
A tento strach ich ochromuje a čo je horšie spôsobuje to hlbokú a systémovú frustráciu. Pozor teraz
hovorím o 95 % ľudí! Nemám recept na novú spoločnosť a nový systém nášho sveta. Osobne si myslím, že
vývoj tak ako v minulosti určite prinesie niečo lepšie. Ale dnes ani zajtra to určite ešte nebude. Takže
z tohto pohľadu je tých 95 % ľudí poškodených už tým, že sa narodili na tento svet. Ale jedno riešenie mám
a prostredníctvom nášho Občianskeho združenia Právne Prebudenie Poškodených ho budeme ponúkať
pre každého. Je to pochopenie a naučenie sa rešpektovať svet taký aký je. Neplytvať sily a peniaze na márne
boje, ale sa sústrediť na to, ako v medziach zákonov a existujúceho systému si vydobyť svoju spravodlivosť
a svoje právo. Naše združenie bude ľudí o tom učiť a povzbudzovať ich. Nielen čo sa týka viery a nádeje na
zmenu, ale aj finančne pri konkrétnych právnych sporoch. Veď koľko sporov prehral ten spravodlivý len
preto, že nemal peniaze ani na súdny poplatok a advokáta!
Naše združenie bude vydávať Noviny OZ PPP. Budeme v nich informovať všetkých našich prívržencov
a pevne verím aj klientov o našich aktivitách a plánoch. Budeme sa snažiť prinášať v novinách náš pohľad
na svet, uverejňovať zaujímavé príbehy zo života, právnu rubriku s poradenstvom na otázky čitateľov
a mnohé ďalšie formáty.
A hlavne sa budeme snažiť tým, čo chcú so svojim životom niečo spraviť im v tom ukázať cestu. Pomáhať
a smerovať ich na cestu človeka so sebavedomým právnym povedomým, rozhľadom, pochopením vecí
verejných a pocitom bezpečnosti, že vo svojich problémoch nie sú sami. Za mňa ako predsedu združenia
môžem povedať iba toľko, že sa na to nesmierne teším.
Lúčim sa s priateľským pozdravom.

Pobavte sa:
Čo je lepšie? Flegmatizmus alebo nevedomosť?
Neviem a je mi to fuk!"
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O činnosti OZ PPP
Naše Občianske združenie Právne Prebudenie Poškodených ma ambíciu vyplniť priestor pri riešení
sporov na ktorý je akosi „zabúdané“ a to, že sporenie sa a súdenie stojí aj nemalé peniaze. Štát a tiež
niektoré iné inštitúcie a čiastočne aj tretí sektor pomáha ľuďom v problémoch napríklad právnym
poradenstvom a mediáciou zadarmo. K tomu ale treba splniť mnohokrát zložité dokazovanie, že žiadateľ
je veľmi a veľmi chudobný. Zabúda sa ale na to podstatné, že rada, aj keď je zadarmo, spor nikomu
nevyrieši! Na riešenie treba peniaze, veľa peňazí. Treba uhradiť súdne poplatky, možno znalecké
posudky, advokáta a keď spor prehráte, tak to isté zaplatíte znova, lebo to budete musieť uhradiť víťaznej
strane v spore. Takže nejaké právne rady zadarmo sú v podstate pre bežného človeka nanič. Drvivej
väčšine ľudí, malým a stredným podnikateľov, ktorí mnohokrát nie sú schopní vymôcť si svoje oprávnené
nároky, alebo sa brániť voči nespravodlivosti štátnych inštitúcií treba poskytnúť úplne inú pomoc.
Viditeľnú a hmatateľnú. V prvom rade ich treba objektívne usmerniť a reálne im urobiť analýzu ich sporu problému. Ak je spor objektívny a pravda je na strane navrhovateľa, naše občianske združenie takémuto
človekovi, alebo firme vie pomôcť s celkovými nákladmi na spor. Uhradíme za neho náklady na súdny
poplatok a advokáta a pomôžeme nášmu klientovi k tomu aby bol v spore úspešný. Toto jedine
považujeme za skutočnú pomoc právne postihnutým ľuďom. Okrem takejto konkrétnej činnosti sa
chceme venovať aj všeobecnej osvete s cieľom zvyšovať právne povedomie ľudí, malých a stredných
podnikateľov. Aby aj sami v sporoch mali dostatočné sebavedomie a hlavne odborné vedomosti. A vedeli
si aj sami pomôcť a bojovať s tými, čo ich chcú oklamať, zastrašiť, alebo zneužiť. Systémom seminárov,
školení, ale tiež publikačnou činnosťou sa vynasnažíme zvýšiť takéto právne sebavedomie našich klientov.
Máme pripravený premyslený systém a plán na budovanie nášho združenia s cieľom naplniť naše ciele
a spraviť svet okolo nás trocha lepším. K naplneniu tohto cieľa budeme vďačný za akúkoľvek pomoc od
našich klientov, alebo partnerov OZ PPP. Pomoc nielen finančnú, ale aj odbornú a organizačnú. Veríme,
že naše ciele a plány oslovia širokú odbornú verejnosť, ale hlavne tých, ktorým chceme pomáhať – právne
prebudeným a poškodeným ľuďom.

1. Ekonomický systém OZ PPP:
Príjmy OZ PPP
Členské príspevky od členov OZ PPP
Členské príspevky od partnerov OZ PPP
Dary
2% dane z príjmu (od roku 2014)
Dotácie
Príjem zo spoločenských akcií
Príjem z vlastnej činnosti a vydavateľskej
činnosti

Základné rozdelenie finančných prostriedkov
OZ PPP
Prevádzkový fond
Všeobecný fond pre verejnosť
Konkrétne fondy pre partnerov združenia
Fondy pre dohodnuté ciele
Rezervný fond

( pokračovanie na strane 5 )
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2. Etapy pre vytvorenie priestoru a náplne činností OZ PPP:
Od založenia OZ PPP zabezpečujeme klientom
Poskytnutie rozhodcovského konania pred Rozhodcovským Súdom Royal Development s úhradou
poplatku za podanie žaloby až do 100% ( viď. „Systém pre uplatnenie zľavy klienta OZ PPP“ )
Poskytnutie zľavy z poradenskej činnosti poskytnutej spoločnosťou Royal Development spol. s r.o. až do
100% nákladov ( viď. „Systém pre uplatnenie zľavy klienta OZ PPP“ )
Poskytnutie zľavy z mediačných činností až do 100% nákladov ( viď. „Systém pre uplatnenie zľavy klienta
OZ PPP“ )

Od získania finančných zdrojov a naplnenia fondov OZ PPP zabezpečujeme klientom
Úhradu oprávnených nákladov v spore pre klienta až do výšky 100% ( viď. „Systém pre uplatnenie zľavy
klienta OZ PPP“ )
Vytvorenie zoznamu – databázy partnerov OZ PPP, ktorý klientovi poskytnú odbornú pomoc so zľavou (
viď. „Systém pre uplatnenie zľavy klienta OZ PPP“ )
Organizáciu odborných seminárov a školení s cieľom zvýšiť právne povedomie a odborné vedomosti
občanov, malých a stredných podnikateľov
Vydavateľskú činnosť v rozsahu minimálne Novín OZ PPP
Zriadenie stálych pobočiek v krajských mestách s personálnym obsadením pracovníkom OZ PPP

Vybudovanie systému spolupracovníkov a partnerov OZ PPP
Oslovíme vhodných a užitočných spolupracovníkov a možných partnerov OZ PPP s cieľom kapacitne
naplniť a odborne zabezpečiť ciele združenia ( napríklad Advokátska komora SR, MS SR, MV SR, Komora
notárov, Ombudsman SR, Vláda SR, médiá ...)
Oslovíme možných darcov a sponzorov OZ PPP z radov fyzických aj právnických osôb

Propagácia a reklama
Zabezpečíme pasívnu propagáciu OZ PPP formou webovej stránky
Začneme vydávať Noviny OZ PPP a zabezpečíme ich distribúciu

3. Konkrétna náplň činnosti OZ PPP:
Začať vydávať a distribuovať mesačník Noviny OZ PPP. Obsah bude zameraný k problémom
právnej nevedomosti občanov, malých a stredných podnikateľov a s tým spojených škôd
a komplikácií v ich bežnom živote. V Novinách OZ PPP budú zverejňované príklady a rady, ako
riešiť spory a krivdy v rámci možností slovenského práva a slovenských zvyklostí a tradícií
Poskytovať občanom, malým a stredným podnikateľom reálnu pomoc a reálnu prevenciu pred
problémami prameniacimi z konkrétnych právnych sporov. Prostredníctvom hlavne „Partnerov
OZ PPP“ uhradiť klientovi potrebné náklady spojené s jeho (pokračovanie na strane 6 )
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právnym sporom a poskytnúť mu odbornú pomoc pri jeho riešení (viď. „Systém pre uplatnenie zľavy
klienta OZ PPP“)
- Propagovať okamžité možnosti riešenia sporov v rámci Rozhodcovského Súdu Royal Development
(RSRD), výhody mediácie za účasti akreditovaného mediátora, preventívne poradenstvo Royal
Development a propagovať ponuku činností od iných partnerov a spolupracovníkov OZ PPP
- Poradiť klientovi, kde a na koho sa má obrátiť v jeho konkrétnom spore. Podľa stanovených kritérií OZ
PPP za klienta uhradiť oprávnené náklady, alebo ich časť spojené s jeho právnym sporom. Uhradiť za
klienta vecné a oprávnené náklady za spracovanie právneho dokumentu napríklad žaloby, odvolania,
konzultáciu s právnikom, úhradu za zastupovanie advokátom pred orgánmi a súdmi, úhrada súdneho
poplatku a iných nákladov sporu napríklad znalecký posudok, alebo odborný posudok a iné zmysluplné
náklady potrebné k vyriešeniu sporu ( viď. „Systém pre uplatnenie zľavy klienta OZ PPP“ )
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Príspevok redakcie OZ PPP
V tejto časti Novín OZ PPP budeme vždy reagovať na aktuálne veci, ktoré sa dotýkajú našich klientov.
Budeme sa snažiť sústrediť na konkrétny problém a vyslovíme náš názor na jeho podstatu. V dnešnom
vydaní sa sústredíme na výber daní. Vieme, že táto tematika je na prvom mieste u každého podnikateľa
a budeme sa k nej pravidelne vracať. Tiež vieme, že mnohé problémy a traumy ľudí sú spojené s reálnym
výkonom daňovej správy pri výbere daní. Preto považujeme túto tému za veľmi dôležitú.

Kladivo na daňové podvody.
Vždy po voľbách naši staronoví politici, ktorí mali to šťastie a opätovne si zasadli do vlády, hrdo oznamujú
národu informácie o tom, aké nové super opatrenia prijmú aby bolo ich pospolitému ľudu dobre a ešte
lepšie... Zakaždým počúvam okrem iného aj stále opakované plánované opatrenia na zníženie daňových
únikov a zamedzenie daňových podvodov. Je to posledných 20 rokov veľmi obľúbená mantra všetkých
politikov, ktorí nám doteraz vládli. A ani naša nová vláda zvolená drvivou ľudovou podporou v roku 2012
ma nesklamala a ako svoje najdôležitejšie opatrenie prijala „zásadné opatrenia na boj proti daňovým
podvodom“.
Naši najmúdrejší a najspravodlivejší sa rozhodli, že ak prijmú nasledovné opatrenia tak dokáže štát vybrať
cca 2 miliardy EUR daní na viac. Mysleli tým tie dane, ktoré doteraz údajne zlé biele koníky v eseročkách
každoročne našim politikom a ich ľudu pospolitému ukradli. Takže ak sa zavedie opatrenie, že eseročku
nebude môcť založiť osoba, ktorá má daňové nedoplatky, bude trestným činom marenie výkonu daňovej
kontroly, kedykoľvek bude môcť daňový úrad zrušiť firme registráciu platiteľa DPH, firma bude musieť
ručiť za DPH na výstupe a ešte zopár ďalších super opatrení, tak štát vyberie tie 2 miliardy EUR na viac, ako
v bežnom roku.
Asi tomu, že to bude fungovať neveria ani samotní tvorcovia týchto opatrení. Keby tomu verili, tak by do
návrhu štátneho rozpočtu pripočítali na príjmovej stránke aj tieto dane vybraté nad bežný plán. Väčšina
týchto opatrení totiž už tu bola, alebo funguje v iných krajinách. A žiadne zázraky sa nediali ani nedejú.
Vybraté dane nepribudli. Človek by od našich najmúdrejších politikov očakával, že z vlastnej skúsenosti
budú vedieť, že nie je možné zamedziť daňovým únikom. Veď sami pri financovaní svojich politických
strán si vyskúšali rôzne a zaručene fungujúce podvodné metódy. Len si pripomeňme staršie aféry, alebo
aktuálne medializovanú aféru „gorila“. Kto kradne sofistikovane tak ho nikto neodhalí.
Celé toto opatrenie a s ním prichádzajúce represie postihnú iba a výlučne poctivých podnikateľov. Akurát
arogantní úradníci pri daňových kontrolách budú mať nové hrozby, ktorými sa budú ľuďom vyhrážať.
Polícia bude prešetrovať poctivých občanov, len preto, že nekvalifikovaní daňový kontrolóri si budú
myslieť a mať pocit, že niečo našli. A to všetko s jediným cieľom „vytrieskať z poctivých podnikateľov nové
a nové daňové nedoplatky“, s ktorými potom naši milovaní politici budú plátať svoje otrasné
hospodárenie s touto krajinou a platiť kšefty pre svojich sponzorov. Skutočných podvodníkov sa to nijako
nedotkne. Veď stačí si iba založiť anonymnú firmu v USA, tá potom založí firmu na Cypre a tá si založí
eseročku na Slovensku. Konateľ tejto slovenskej eseročky bude cudzí štátny príslušník.Takémuto
založeniu eseročky aj keď za ňou bude stáť akýkoľvek podvodník, nikto nebude môcť zabrániť – lebo je to
všetko absolútne legálne. A ak aj táto eseročka spraví akýkoľvek strašný ( pokračovanie na strane 8 )
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daňový podvod, tak slovenské orgány budú úplne bezmocné. Nebudú môcť potrestať ani majiteľa
(neznáma anonymná americká spoločnosť) a ani štatutára, nakoľko je to cudzí štátny príslušník a pokiaľ
to, čo spravil nie je trestný čin aj v jeho domovskej krajine, tak ho nebude nikto ani vyšetrovať. Len
podotýkam, že tie múdre opatrenia čo ide prijať naša vláda a celkový spôsob bežnej daňovej kontroly na
Slovensku je často v rozpore s medzinárodným právom a hlavne veľmi často so zdravým rozumom. Takže
tohto štatutára v jeho domovskej krajine skôr poľutujú, že sa stal obeťou svojvôle slovenskej daňovej
správy. Pointa: celé takéto založenie troch firiem cez tri krajiny nestojí viac ako 5000 EUR. Smiešna
čiastka.
Že sa jedná iba o politicko-populistické nefunkčné riešenie určené ľudovým voličom, ktorí nemajú ani
tušenie o Obchodnom zákonníku je vidieť aj na tom, že nerieši situáciu, keď je majiteľ iná osoba ako
konateľ, alebo prokurista spoločnosti. To sa bude trestať majiteľ za to čo urobí jeho zamestnanec – konateľ
resp. prokurista? Vznikne zaujímavá situácia. Tomu čo spôsobil daňový únik – štatutárovi spoločnosti sa
nič nestane, ale majiteľ, ktorý o ničom ani nevedel tomu zakážu podnikať.
O nefunkčnosti takýchto „balamutských“ opatrení sa dá ešte veľa hovoriť. Ale už iba jedna poznámka. A čo
keď takýto zlý biely koník, ktorý nechce platiť dane si založí eseročku v Českej republike a na Slovensku si
zaregistruje iba jej organizačnú zložku. Som zvedavý ako obchodný register a daňový úrad odmietnu
registráciu takejto zahraničnej spoločnosti. To už môžeme rovno vystúpiť z EU a vytvoriť menovú
a ekonomickú úniu napríklad s Ugandou. Totiž už roky sledujem štatistickú tabuľku dôveryhodnosti
krajín sveta vydávanú OSN, kde Slovensko s Ugandou sa stále pohybuje medzi 95 až 110 priečkou. Raz je
lepšie Slovensko a raz Uganda. Iba to potvrdzuje, že máme (bohužiaľ) veľmi veľa spoločného.
Výber daní je historický problém. Pamätám, že som niekde čítal, že práve platenie daní vytvorilo prvé
spoločenské zriadenia. Ľudia sa začali deliť na tých, čo dane platia a na tých čo ich vyberajú a míňajú.
A vždy to fungovalo rovnako. Tí čo dane mali platiť ich platiť nechceli a tí, čo dane vyberali ich zase veľmi,
veľmi chceli. A je logické, že z toho začali vznikať aj prvé daňové konflikty. Prvé písomné zákony ľudstva sú
hlavne o výbere daní. Škoda, že dnes táto problematika akosi stratila ten filozofický a ekumenický rozmer
– „Čo je cisárovo, treba dať cisárovi a čo je božie, treba dať bohu“. Nejako naši najmúdrejší politici začali
zastávať obe úlohy – cisársku aj božskú. Ak si pozrieme Starý zákon a spôsob výberu daní v Izraelskom
kráľovstve, tak to bolo vždy rovnaké. Kráľ Dávid a potom jeho syn kráľ Šalamún stanovili svojim
poddaným a vazalom dane. Ak ich včas a v stanovenej výške nezaplatili, tak kráľ tam poslal ozbrojencov.
Ozbrojenci daňovým neplatičom všetko pobrali a často ich aj s kráľovou podporou na výstrahu pobili.
A nikoho neživili ani ženy a deti. Toľko s klasickej histórie o výbere daní.
Myslím, že aj keď sa metódy trocha zmenili, tak princíp výberu daní je stále rovnaký. A ľud pospolitý
svojim vládcom vždy všetko odpustil a vládcovia ľudu vždy hodili nejakú kosť, dnes dezinformáciu a ľud
bol spokojný... Pritom je problém úplne inde. Najväčší daňový neplatiči sú vlastne vždy naši aktuálne
vládnuci politici. Veľký zahraničný investori s ktorými sa politici radi chvália väčšinou žiadne dane
neplatia – majú daňové prázdniny. Najväčšie spoločnosti tzv. finančné skupiny (hlavní sponzori našich
politikov) majú svoje firmy registrované v zahraničí a tak tiež na Slovensku žiadne dane neplatia.
Predražené verejné zákazky (diaľnice, mýtne výbery, veľké štátne stavby) , ktoré hradí štát zo štátneho
rozpočtu idú do rúk firiem, ktoré sú registrované v zahraničí a tak tu žiadne dane neplatia. A to nehovorím
o najhorších kšeftoch našich politikov, ako napríklad nástenkový tender, alebo predaj emisií. Tieto
peniaze tiež odišli do zahraničia. Na záver jedno príslovie „Vrana vrane oko nevyzobe“. A tak všetci títo
uvedení nikdy dane platiť nebudú a naši najmúdrejší politici to ani nikdy ( pokračovanie na strane 9 )
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od nich nebudú chcieť.
Moje slová ale treba správne pochopiť. Nevolám do boja za daňovú neposlušnosť. Dane treba platiť.
Súčasný systém kapitalizmu, ktorý funguje aj na Slovensku je takto nastavený. A to treba rešpektovať.
Aktuálni politici aj keď veľmi neohrabane a neefektívne udržujú štát v chode a zatiaľ aspoň vyplácajú
dôchodky a ak horí tak prídu hasiči. Veľmi im za to vďaka. Iba som chcel na vec poskytnúť aj iný pohľad
a názor. Naše Občianske združenie Právne Prebudenie Poškodených má za cieľ ľuďom otvoriť oči a primäť
ich aby o veciach rozmýšľali aj z iného uhla. A hlavne si myslíme, že je to zbytočné a netreba bojovať
z nezmyslami, ktoré vymyslia naši najmúdrejší politici. Takýto boj sa nedá vyhrať. Ale vždy je možnosť sa
prispôsobiť a aj v tom na pohľad najhoršom marazme sa dá objaviť cesta. Možno aj tieto riadky niekomu
k nájdeniu takejto cesty pomôžu. A tiež Vám nič nebráni sa obrátiť na naše Občianske združenie Právne
Prebudenie Poškodených a požiadať nás o radu a pomoc.

Pobavte sa
Hej, počul si to už, zrušili daňový úrad.
A ty to odkiaľ vieš?
Ale, prišiel mi domov taký papierik a tam bolo napísané, že posledná upomienka.
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Príspevok čitateľov OZ PPP
V tejto časti Novín OZ PPP dávame priestor na príspevky od našich čitateľov, klientov a partnerov.
Budeme vďační ak nám zašlete svoje názory a články. Radi ich zverejníme a prípadne doplníme o náš
komentár. Takéto názory nás budú aj správne usmerňovať v tom, čo naši klienti od náš očakávajú a čo ich
v súčasnom svete najviac trápi. Vlastné skúsenosti sú najlepšie učebné pomôcky pre druhých. Preto
nečakajte a podeľte sa s nami a s našimi čitateľmi o Vaše zážitky a riešenia problémov a sporov, ktoré ste
prežili.
Keďže je toto naše prvé číslo Novín OZ PPP a nemáme zatiaľ žiaden príspevok od nejakého nášho čitateľa
dovoľujeme si tu zverejniť článok redakcie, ktorý nadväzuje na predchádzajúci článok a je v súlade
s ideovým smerovaním tohto čísla – dane a daňové úniky.

Nekonečný príbeh o daňových únikoch.
Denne čítam v tlači a vidím v televízii nekončené príbehy vytvorené a prezentované našimi, ale aj
zahraničnými politikmi o daňových únikoch. V týchto príbehoch vystupujú na strane tých zlých a
záporných - fiktívni ľudia a firmy, ktorí údajne neplatia dane. A na druhej strane sú tí dobrí a statoční a to
sú naši politici s celým aparátom štátu, ktorí nám sľubujú, že ak dokážu vybrať všetky daňové úniky tak
nám bude dobre a všetkého bude nadostač. Až dych mi vyráža ako naši politici hádžu presné čísla
o daňových únikoch. Vraj je to 2,3 miliardy EUR na Slovensku a vraj v Grécku je to až 45 miliárd EUR a vraj
v celej EU je to až bilión EUR! Také strašné hlúposti a hausnumerá! A nechápem, ako im to môžu ľudia
takto „žrať“. V spoločnosti sa buduje psychóza namierená proti akémukoľvek podnikaniu a majitelia
firiem a dokonca už aj obyčajný živnostníci sú označovaní za kriminálnikov a škodcov, ktorí sú
zodpovední za to, že štát nemá peniaze na svoj chod. Títo zlí podnikatelia sú údajne na vine, že štát nemá
na dôchodky, zdravotníctvo a nemá z čoho dostavať diaľnicu do Košíc. Sú to obrovské sprostosti, až je mi
z nich často zle od žalúdka. Vždy si pritom spomeniem na komunistické riešenia problémov. Nebolo
dôležité problém vyriešiť a dokonca ho ani objaviť. Dôležité bolo iba pomenovať vinníka. A tým bol
problém navždy odstránený. Súčasný hon na daňové úniky mi pripadá úplne rovnaký, ako tieto
komunistické riešenia problémov. Politici nie sú schopní problematiku nedostatku financií na chod štátu
analyzovať a vôbec nie sú schopní navrhnúť nejaké zmysluplné riešenia. A asi im to je aj úplne jedno. Ale
dôležité je, že dokázali pomenovať vinníka – zlých slovenských podnikateľov, ktorí nechcú platiť dane!
Nechápem a nerozumiem prečo nie je tento fenomén platenie daní resp. ich neplatenie reálne
analyzovaný a prečo to v tejto podobe nekriticky preberajú aj médiá. Naozaj nechápem a nerozumiem!?
Všetky normálne firmy a živnostníci na Slovensku si vedú účtovníctvo, podávajú daňové priznania a platia
dane, odvody, poplatky a všetko iné čo na nich štát uvalil. Občas im príde daňová a iná kontrola a ak niečo
nie je v poriadku tak takémuto podnikateľovi niečo dorubia doplatiť. On má možnosť sa proti tomu
odvolať, ak si myslí, že pravda je na jeho strane a dokonca má možnosť to dať aj na súd. A buď vyhrá a platiť
nič nemusí, alebo prehrá a doplatky zaplatí. Určite ich každá normálna firma zaplatí a zase pokračuje bez
akýchkoľvek daňových dlhov. Takto to reálne funguje. Hovoriť o takýchto firmách a podnikateľoch, ako
o daňových dlžníkoch je nehorázne a urážlivé.
Potom sú tu štatistické abnormálne nepresnosti, ktoré vyrába daňová ( pokračovanie na strane 11 )
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správa. Z týchto štatistík sa dotvára „tabuľka daňových dlžníkov“, ktorá je zverejňovaná na webovej
stránke DR SR. Osobne si myslím, že obsah týchto informácií je tak strašne zavádzajúci a nepresný, že
nechápem, ako to môžu vôbec zverejňovať! Táto tabuľka daňových dlžníkov je najrukolapnejší dôkaz
o tom, ako sa daňová správa a vlastne tento štát odtrhol od reálneho života slovenských podnikateľov. Oni
už vedia iba trestať, kriminalizovať a kritizovať. S plnou vážnosťou tvrdím, že daňová správa sa už tak
odtrhla od reálneho života, že na Slovensku fungujú nejaké dva paralelné svety. Svet bežného
podnikateľa, ktorý v pote tváre udržuje svoju firmu nad vodou, zamestnáva ľudí a vytvára nadhodnotu
z ktorej potom platí dane a odvody a svet daňovej správy, ktorá chodí na daňové kontroly a bez rešpektu
Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka dorubuje dane a dorubuje dane a dorubuje dane ...
Verím, že tvrdenia o tom, ako sú daňový úradníci „povinní“ dorubiť daňovému subjektu pri kontrole 5 až
10 % „nejakého“ daňového nedoplatku z jeho obratu sú pravdivé. Je to jediné logické vysvetlenie prečo
daňové kontroly potom prebiehajú tak, ako bežne prebiehajú. O tejto téme sa dá toľko napísať... A ešte
jeden fenomén chcem opísať – stanovenie dane na základe pomôcok! Úžasná a fantastická vec. Dokonalé
„kladivo“ na podnikateľov. Ak daňový úradník stratí pri kontrole akúkoľvek fantáziu a už ho nič nenapadá,
ako podnikateľa dodaniť, tak mu zákon umožní si úplne z „prsta vycucať“ daňový nedoplatok. On si ho
vypočíta na základe pomôcok!? A čuduje sa svet, takto vypočítaná daň je považovaná za ozajstný daňový
nedoplatok! Bohužiaľ väčšina dlžných daní v tabuľke daňových dlžníkov DR SR je takéhoto pôvodu.
A preto sú to sprostosti a hausnumerá.
A posledná kategória sú skutočné daňové podvody. Nie úniky, ale podvody. Trestné činy! Keď počúvam
našich múdrych politikov tak z toho čo popisujú, ako svoju predstavu tých daňových únikov, ktoré treba
zastaviť tak sú to iba takéto trestné činy. Ľudia budú vždy páchať trestné činy. Vždy sa nájdu takí, čo
vymyslia „diabolský“ plán ako získať vratku DPH, nezaplatiť clo pri dovoze, alebo utajiť príjem
a neuhradiť z neho dane, na „čierno“ zamestnať zahraničných pracovníkov a neplatiť za nich odvody atď.
Ale toto nie sú žiadne daňové úniky!!! Sú to obyčajné trestné činy!!! A netreba na ich odstránenie žiadne
nové zákony a úrady. Stačí aj to čo už máme. Máme políciu, prokuratúru a trestné súdy. Máme Trestný
poriadok a Trestný zákon. Podľa mňa to úplne stačí. Len by sa patrilo o takýchto ľuďoch prestať hovoriť, že
oni spáchali daňové úniky. Nie oni spáchali trestné činy a to, že predmetom trestného činu boli dane je iba
pomenovanie tohto trestného činu. Títo ľudia nie sú podnikatelia, ale sú to podvodníci, ktorí podnikali
len preto, že chceli páchať a znova to opakujem - iba trestné činy.
Politici dnes tak radi ohovárajú a kriminalizujú podnikateľov a živnostníkov. Pri týchto často
„plamenných“ rečiach mi chýbajú spomienky na skutočné pomenovanie vinníkov tých trestných činov,
ktoré sa už v minulosti stali. Je vylúčené a nie je možné urobiť pri systéme fungovania daňovej správy na
Slovensku daňový únik a nedajbože podvod bez spoluúčasti pracovníkov daňovej správy. Hovorím to
s plnou vážnosťou a história mi dáva za pravdu. Ani jediný odpočet DPH daňový úrad nevráti
podnikateľovi bez toho, aby predtým u tej firmy nevykonal kontrolu! Ako daňová správa vykonáva
kontroly, keď sa stále a stále objavujú nové a nové daňové podvody? Pri všetkých najväčších daňových
podvodoch na Slovensku od roku 1993 boli vždy zúčastnení aj pracovníci daňových úradov. Koľko
riaditeľov daňových úradov to už bolo... ? Netreba na to zabúdať a stále si to pripomínajme. Takže ak niečo
nefunguje a umožňuje daňové podvody je to určite a jedine symbióza úplatných štátnych pracovníkov,
ktorí systematicky spolupracujú s podvodníkmi, ktorí vec vymyslia a spolu ju aj potom družne dokončia.
Keď naši politici tak bez problémov kriminalizujú slovenských podnikateľov, nemali by zabúdať aj na
„armády“ štátnych úradníkov, ktorí sa zúčastňovali, a verím, že ( pokračovanie na strane 12 )
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aj zúčastňujú a budú sa zúčastňovať daňových podvodov a únikov a rôznorodých iných podvodov. Možno
by bolo najvhodnejšie, aby štát pri takomto „upratovaní“ daňových únikov začal od seba a poupratoval si
v prvom rade u seba a svojich „verných“ úradníkov. Na záver výstižné príslovie „ryba vždy smrdí od
hlavy“.

Pobavte sa
"Traja podnikatelia Slovák, Poliak a Ukrajinec boli vyzvaní, aby predložili návrhy na opravu plotu okolo
budovy ministerstva. Prišli teda za ministerským úradníkom, aby plot preskúmali a predložili návrhy.
Poliak vzal pásmo, zmeral dĺžku plotu, všetko si načrtol na papier a niečo prepočítal. - Spravíme to za
350.000 = 200.000 materiál, 100.000 pre robotníkov a 50.000 je marža firmy.
Ukrajinec vzal palicu, niečo pomeral, niečo pokreslil, niečo prepočítal. - My to spravíme za 250.000 =
150.000 materiál, 50.000 pre robotníkov a 50.000 je marža firmy.
Slovák sa neobťažoval žiadnym meraním, nákresmi a výpočtami. Pristúpil k úradníkovi a pošepol mu: 2.250.000.
Ministerský úradník zalapal po dychu: - Ako ste došiel k tak vysokej sume? - Jednoducho - pošepol Slovák
úradníkovi - milión tebe, milión mne a za 250.000 si najmem tuto Ukrajinca nech to spraví."
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Poradňa OZ PPP
V tejto časti Novín OZ PPP sa budeme venovať konkrétnym problémom a otázkam s ktorými sa na nás
obrátite. Spolu s našimi odborníkmi Vám odpovieme a poradíme, ako vo Vašom spore postupovať a čo by
ste mali urobiť a čoho sa vyvarovať. Prípadne Vás usmerníme a skontaktujeme s odborníkom, ktorý Vám
bude vedieť pomôcť. Preto neváhajte a vyskúšajte ako bude reálne fungovať poradenstvo nášho združenia
a pošlite nám čo najskôr svoj problém.
Otázka: Policajt so súhlasom prokurátora voči mne vzniesol obvinenie z trestného činu za údajné
znemožnenie daňovej kontroly. Pritom spoločnosť, ktorej sa to týka som predal už pred 6 rokmi a takú istú
dobu už nie som ani jej konateľ. Spoločnosť vraj nepredložila daňovému úradu doklady na kontrolu a jej
súčasný konateľ povedal, že on žiadne doklady nemá, lebo ich nedostal. To ale nijako nepreukázal a nie je
to pravda. To ale nikoho zatiaľ nezaujímalo. Kontrola začala už pred 5 rokmi a ja som sa o nej dozvedel, až
teraz a hneď mám byť obvinená osoba! Dokonca daňový úrad podľa pomôcok spoločnosti dorubil aj daň
v obrovskej výške. Pritom ak by sa ma už pred 5 rokmi na to opýtali, tak by som vedel predložiť účtovníctvo
aspoň v elektronickej podobe. Aj z toho by sa dala kontrola spraviť. Ale to tiež nikoho nezaujímalo. Som
z toho nešťastný. Je takýto postup polície a daňového úradu správny a má oporu v zákone? Poraďte mi čo
mám s tým urobiť, nakoľko som nič zlé a protiprávne nespravil a takáto situácia ma uráža a ponižuje.
Odpoveď: Častejšie sme už zaznamenali podobné prípady. Funkčnosť a odbornosť daňovej správy v SR je
na veľmi biednej úrovni. V bežnej praxi daňový kontrolóri preukazujú absolútne nedostatočné vedomosti
z aplikácie Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. Bohužiaľ, často neovládajú ani svoje
vlastné zákony a predpisy, ktoré sa týkajú správy daní a ich kontroly. To potom spôsobuje neskutočnú
perzekúciu daňového subjektu. Ale v princípe výkon daňovej správy a výber daní je založený iba na tom,
aby štát vybral dane a vôbec nezáleží na tom či oprávnene, alebo neoprávnene. V tomto nehľadajte žiadnu
spravodlivosť a poctivosť. Štát vždy berie iba tam, kde nájde slabého jedinca so slabým právnym vedomím.
Pri daňových kontrolách sa práve takéto správanie štátu prejavuje najvypuklejšie. K tejto problematike sa
budeme často vracať, nakoľko je to téma ktorá hlavne podnikateľov zaujíma dosť podstatne.
K Vašej otázke Vám odporúčame podať na príslušnú okresnú prokuratúru „žiadosť o preskúmanie
postupu policajta v zmysle § 210 Trestného poriadku“. Svoju žiadosť doplňte o argumenty, ktoré ďalej
uvádzame.
Je nemysliteľné, aby orgány činné v trestnom konaní suplovali rutinnú činnosť daňovej správy a hľadali jej
doklady, osoby a iné veci. To nie je povinnosť polície ale skutočnosť v bežnom živote je bohužiaľ iná.
Daňová správa ak by naplno aplikovala svoje právomoci tak by takéto problémy nikdy nemohli vzniknúť.
Táto povinnosť daňovej správe vychádzala priamo z ich základného Zákona č.511/1992 Zb. a hlavne §6,
§7, §17 atď. od 1.1.2012 z nového Zákona č.563/2009. V bežnej praxi daňovej správy je častý jej alibizmus,
že ešte predtým, ako vyčerpá svoje možnosti podľa zákona podáva trestné oznámenia.
Problém, ktorý viedol k Vášmu trestnému stíhaniu má 2 aspekty. Prvý aspekt je aplikácia trestného práva
a postupu v zmysle Trestného poriadku. Druhý aspekt je zákonnosť a postup daňového úradu pri
vykonávaní daňovej kontroly u daňovníka. V princípe práve neodbornosť pri tejto daňovej kontrole
následne viedla k nesprávnemu postupu štátnych orgánov, ktorý skončil uznesením vyšetrovateľa PZ Vás
obviniť. ( pokračovanie na strane 14 )
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Aspekt 1.
Podľa JUDr. Jána Šanta, Phd, prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry je jeho názor pri skúmaní
súvislosti daňového konania a konania trestného a to v špecifickom prípade, ak bola daň v správnom
konaní určená podľa pomôcok nasledovný:
„Uvedený prokurátor GP SR dospieva k záveru, že nemožno takto určenú daň automaticky stotožňovať
s rozsahom skrátenia dane v trestnom konaní, ale je nevyhnutné vykonať riadne dokazovanie s dôrazom
na preukázanie úmyslu podozrivého.“
Podľa JUDr. Miroslava Buriáneka z NKÚ SR je jeho názor nasledovný:
„Nezaplatenie dane určenej správcom dane podľa pomôcok nie je zo strany daňovníka trestným činom
a uvedené konanie nie je možné posudzovať v zmysle skutkovej podstaty trestného činu nezaplatenia dane
podľa § 278 Trestného zákona“.
„ V daňovom konaní je dôkazné bremeno na daňovom subjekte, ktoré nie je možné prenášať do trestného
konania. Nepredloženie dokladov nie je dôvodom na začatie trestného stíhania a to z dôvodu, že konanie
nevykazuje znaky skutkovej podstaty trestných činov uvedených v Trestnom zákone“.
„Vyšetrovateľ PZ takýto návrh na trestné stíhanie daňovníka uznesením odmietne. Samozrejme
z dôvodu, že v trestnom konaní je nositeľom dôkazného bremena štátny orgán a ten nemôže svojvoľne
v rámci daňového konania uplatňovať trestnoprávnu zodpovednosť“.
„Určenie dane podľa pomôcok nie je objektívne zistená škoda, ktorá je obligatórnym znakom trestného
činu nezaplatenia dane podľa § 278 Trestného zákona“.
Vyšetrovateľ OR PZ podľa uvedeného názoru mal trestné oznámenie podané DÚ uznesením odmietnuť.
Jeho následné kroky (obvinenie osoby bez priamych dôkazov) sú v rozpore s postupom a aplikáciou
Trestného poriadku a Trestného zákona.
Podľa Rozsudku KS v Banskej Bystrici č.k. 23S/18/03 z 9.4.2003 je ustálený právny názor, že správca dane
pri určení daňovej povinnosti ak použil k stanoveniu dane pomôcky a existujú dôvody na obnovu konania
ak sa vyskytli nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré oprávňujú pôvodnú daňovú kontrolu vykonať znova
s prejudikovaním podstatného rozdielu výsledku, ktorý môže vyplynúť z tejto daňovej kontroly je
povinný kontrolu znova vykonať.
Aspekt 2.
Celý Váš problém, ktorý vyústil do trestného stíhania je podložený tým, že DÚ nebol schopný vykonať
daňovú kontrolu u Vašej bývalej spoločnosti. Takýto sled udalostí a ich následok je v hrubom rozpore
s aplikáciou práva. Celý problém je iba v neodbornosti, neschopnosti a zjednodušenosti povinností DÚ
pri vykonávaní daňovej kontroly. Kontrola bola ukončená na základe pomôcok a bolo podané trestné
oznámenie.
Podľa názoru JUDr. Miroslava Buriáneka z NKÚ SR:
„Daňovník v zmysle zákona je povinný úzko spolupracovať so správcom dane, to ale neznamená, že je
bezmocná hračka v rukách úradov. Ak daňový subjekt neumožní daňovú kontrolu, správca dane si poradí
sám. Platí to aj pre prípady, že daňový subjekt jednoducho (opäť z takých, či onakých dôvodov) nepreberá
zásielky od správcu dane“. ( pokračovanie na strane 15 )
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„Správca dane platobným výmerom vyrozumie daňový subjekt o určení dani podľa pomôcok. Daňový
nedoplatok môže byť vysoký, hoci nemusí zodpovedať reálnej skutočnosti podnikateľskej činnosti
daňovníka“.
„Ak subjekt predloží účtovné doklady a iné doklady, správca dane ich môže použiť ako pomôcky. Ak sa
daňová povinnosť určená správcom dane podľa pomôcok odlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní,
musí byť zo spisového materiálu zrejmé, podľa akých pomôcok alebo na akom podklade správca dane
dorubil daň odlišne, ako i dôvody tohto rozdielu“.
„Úlohou správcu dane je v zmysle § 48 ods.4 Zákona o správe daní preskúmať dodržanie zákonných
podmienok na určenie dane podľa pomôcok a dodržanie postupu podľa § 44 ods.3. Tomuto postupu však
musí obligatórne predchádzať pokus o uzatvorenie dohody o určení výšky dane“.
Podľa názoru MF SR k výkladu Zákona 563/2009 Z.z. o správe daní:
„Pri určovaní dane pomôckami môžu byť daňové priznania, listiny, daňové spisy iných subjektov, výpisy
z verejných zoznamov, výpovede vysvetľujúce skutočnosti, ktoré sú kľúčové na správne určenie dane
a tiež znalecké posudky a z účtov vedených v bankách. Tieto poznatky majú byť k dispozícii správcovi
dane, v opačnom prípade si ich môže zabezpečiť sám, bez spolupráce s daňovníkom“.
Bez ohľadu na všetky uvedené fakty a právne názory, nič nebráni v tejto chvíli aby DÚ vykonal u Vašej
bývalej spoločnosti opakovanú daňovú kontrolu z podkladov, ktoré ste mu poskytol ako bývalý konateľ
spoločnosti. Vo Vašej veci neexistuje jediný dôkaz Vášho subjektívneho ale ani objektívneho zavinenia
akéhokoľvek trestného činu. Prokurátor by mal zrušiť Vaše obvinenie a v podstate ukončiť aj celé trestné
stíhanie vo veci ako nedôvodné.
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Zaujímavosti a užitočné informácie

Slovenskí podnikatelia čoraz viac utekajú
do daňových rajov
Počas prvých mesiacov tohto roku využilo výhody daňových rajov už stovky slovenských firiem, pričom
odlev podnikateľov a kapitálu z krajiny bude určite pokračovať aj vzhľadom na v súčasnosti rastúci tlak na
zdaňovanie firiem a ich celkovú pripravovanú perzekúciu a kriminalizáciu zo strany štátu.
Slovenskí podnikatelia čoraz viac využívajú daňové raje. Podľa údajov Českej kapitálovej informačnej
agentúry (ČEKIA) je z krajín považovaných za daňový raj kontrolovaných 3 072 slovenských spoločností,
čo je takmer 1,6 % zo všetkých firiem na Slovensku. Najväčší záujem majú podnikatelia o Seychely, USA
a Cyprus.
Prvé dva štáty volia spoločnosti podľa ČEKIA predovšetkým pre zabezpečenie anonymity vlastníckych
štruktúr svojich firiem. Cyprus uprednostňujú podnikatelia pre miernejšie zdaňovanie. Na Cypre sa dá
založiť rovnako výhodný holding ako v Holandsku alebo Luxembursku, ale s omnoho nižšími nákladmi.
Zapojením cyperskej spoločnosti do firemnej štruktúry sa dajú podľa typu podnikania dosiahnuť daňové
úspory 9 až 19 %, pričom využitie Cypru sa oplatí firmám od zisku 50 tis. eur ročne pred zdanením.
Odlev podnikateľov a kapitálu z krajiny bude určite pokračovať aj vzhľadom na v súčasnosti rastúci tlak na
zdaňovanie firiem. Pokiaľ by slovenskí podnikatelia zachovali tempo zapájania svojich firiem do
medzinárodných holdingov po celý rok, išlo by o najväčší odlev za posledné tri roky.
Dôvody pre využívanie daňových rajov sú rôzne, no prvoradým paradoxne nie je daňová optimalizácia, ale
ochrana majetku. Využitie Cypru alebo napríklad Holandska prináša značnú výhodu v podobe zmlúv o
ochrane investícií. V prípade, že sa štát rozhodne zmeniť zákonné pravidlá, môže sa firma domáhať
náhrady svojich strát spôsobených zásahom štátu v medzinárodnej arbitráži. Čisto slovenská firma takúto
možnosť nemá.
Slovenských podnikateľov láka taktiež zaistenie anonymity vlastníctva. V porovnaní s Veľkou Britániou,
Holandskom alebo Cyprom poskytuje Slovensko o podnikateľoch každému záujemcovi online a úplne
zadarmo veľké množstvo informácií. Podnikateľom najviac prekáža zverejňovanie adresy bydliska, výšky
podielu vo firme a povinnosť zverejňovať účtovné uzávierky v obchodnom vestníku.
Jedinou cestou ako spoločnostiam zabrániť v presune do daňových rajov je zo strany štátu zabezpečiť čo
najnižšie a najjednoduchšie dane, zaistiť stabilné právne prostredie ústretové k podnikateľom, zrýchliť
súdnictvo a zväčšiť slobodu v nastaveniach dedičských práv. Zatiaľ ale podľa vývoja prvých mesiacov roku
2012 je situácia v tomto smere úplne opačná...
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Partneri OZ PPP
Podľa Stanov Občianskeho združenia Právne Prebudenie Poškodených je stanovený základný princíp
spolupráce so združením a to forma „partnerstva“. Partner OZ PPP sa môže zúčastňovať činnosti
združenia v rozsahu, ktorý s ním písomne dohodne predseda združenia. Vo výnimočných prípadoch sa
partner OZ PPP môže delegovať aj do funkcie podpredsedu združenia. Je to riešenie prípadu, ak partner
OZ PPP má požiadavku osobne kontrolovať a usmerňovať použitie prostriedkov z príspevku, alebo daru,
ktorý združeniu poskytol. Ale je to aj pre prípad, ak partner OZ PPP sa chce zúčastniť činnosti združenia
na oficiálnej úrovni a toto vyžaduje jeho reprezentatívne postavenie. V zásade očakávame, že partner OZ
PPP sa plne stotožní s cieľom a činnosťou združenia a sám sa aktívne pričiní o ich naplnenie. A to buď
finančným spôsobom, alebo prácou pre združenie. Prípadne kombináciou oboch možností.
Ekonomický systém OZ PPP prísne eviduje všetky získané prostriedky na systémových účtoch a tiež ich
použitie. Práve transparentnosť je pre náš nesmierne dôležitá. Veríme, že idea OZ PPP si Vás získa
a čoskoro nás oslovíte so žiadosťou o partnerstvo v OZ PPP.

Kontakt
Sídlo (korešpondenčná adresa):
OZ Právne Prebudenie Poškodených
Suľany 243, 951 25 Hruboňovo
Telefón:
+ 421 (0) 902 901 144 ( Predseda OZ PPP)
+ 421 (0) 917 747 251 (Podpredsedníčka OZ PPP)
E-mail: ozppp@royaldevelopment.sk
Web: www.royaldevelopment.sk
Občianske združenie Právne Prebudenie Poškodených bolo zaregistrované MV SR dňa 17.5.2012
IČO: 42 209 986
Bankové spojenie: TATRABANKA a.s.,
č. účtu: 292 387 6878 / 1100
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Reklama
V tejto časti Novín OZ PPP budeme zverejňovať reklamné materiály našich partnerov a sponzorov. Je to
ďalšia možnosť pre našich podporovateľov nám finančne prispieť na činnosť a môcť si zároveň zahrnúť
tento svoj príspevok do nákladov firmy. Pre podrobné informácie o možnosti reklamy a ceny reklamného
priestoru prosím kontaktujte vedenie OZ PPP.

Profil spoločnosti

ROYAL DEVELOPMENT spol. s r.o.
Ponuka ekonomickej optimalizácie:
založenie spoločnosti v SR a vo svete
predaj ready – made spoločnosti
sprostredkovanie predaja a kúpy
obchodnej spoločnosti s minulosťou
Poradenstvo pri výstavbe priemyselných
a bytových stavieb:
spracovanie prvotnej vízie investičného zámeru
optimalizácia investície z hľadiska komplexného
poradenstva – ekonomicko (daňového),
právneho a kontakt so štátnymi orgánmi
Poradenstvo v záväzkovom vzťahu
podnikateľských subjektov:
zistenie informácií o podnikateľských
spôsoboch a záväzkovej spoľahlivosti
obchodného partnera
Riešenie vzniknutých konfliktov –
MEDIÁCIA:
profesionálne zabezpečenie komplexnej
mediačnej činnosti v zmysle Zákona o mediácii
č. 420/2004 Z.z.

Správa pohľadávok a ich vymáhanie:
posúdenie bonity pohľadávok s ohľadom na
ich reálnu vymožiteľnosť
uplatňovanie pohľadávok na základe
mandátnej zmluvy voči dlžníkovi
kúpa a predaj, sprostredkovanie obchodu
s pohľadávkami
spracovanie právnej a vecnej analýzy
k vymáhaným pohľadávkam
spracovanie žaloby na súd (alt. rozhodcovský
súd) a zabezpečenie kompletného právneho
servisu (zastupovania) v súdnom (alt.
rozhodcovskom) konaní
vymáhanie priznanej pohľadávky
prostredníctvom exekútora a optimalizácia
exekučného konania
zabezpečenie a spracovanie všetkých
potrebných úkonov v zmysle Zákona č.7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii podľa
novely platnej od 1.1.2012 voči dlžníkovi
s cieľom dosiahnuť úhradu pohľadávok po
splatnosti

Rozhodcovský Súd Royal Development:
rozhodovanie sporov v zmysle Zákona
244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní
Poradenstvo a prevencia pred vznikom
obchodných sporov:
konzultačná činnosť a pripomienkovanie
obchodnej zmluvy pred je uzatvorením
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Formulár pre poskytnutie darov a sponzorských príspevkov
Samozrejme ako občianske združenie zamerané na charitatívnu a neziskovú činnosť sme financovaní
hlavne z darov a sponzorských príspevkov. K tomu aby sme mohli reálne a kvalitne vykonávať našu
činnosť a sledovať náš cieľ potrebujeme získavať finančné zdroje. Preto privítame všetky dary a príspevky
pre podporu našej činnosti.

Vaše príspevky pre OZ PPP môžete posielať na účet združenia:
Bankové spojenie: TATRABANKA a.s., č. účtu: 292 387 6878 / 1100
Všetci naši sponzori dostanú potvrdenie o svojom príspevku. Ako uvádzame v časti „Ekonomický systém
OZ PPP“ všetky finančné zdroje sú evidované na konkrétnych fondoch. Tiež ich použitie je prísne
evidované a kontrolované v zmysle ekonomických princípov OZ PPP. Ak náš sponzor, alebo partner OZ
PPP si želá finančne podporiť konkrétny projekt, tak ním poskytnuté finančné zdroje a ich použitie budú
evidované na osobitnom fonde a pri čiastke nad 15.000,- EUR aj na individuálnom bankovom konte.
Našim sponzorom ponúkame za ich príspevky zvýhodnené služby združenia v zmysle „Systému pre
uplatnenie zľavy klienta OZ PPP“.

Ďakujeme za akúkoľvek čiastku podpory a sľubujeme, že každý príspevok
využijeme zmysluplne a užitočne.
V prípade Vášho záujme nás podporiť finančným príspevkom prosím kontaktuje vedenie OZ PPP. Radi
Vám poradíme najvodnejší spôsob aj s ohľadom na to, či Váš príspevok máte záujem venovať na konkrétnu
činnosť OZ PPP, alebo iba na všeobecnú činnosť.
Vieme Vám formou reklamy v Novinách OZ PPP zabezpečiť aj možnosť dať si takýto príspevok do
nákladov firmy.
Ďalšia možnosť pravidelného prispievania na činnosť OZ PPP je predplatenie si Novín OZ PPP. Noviny
OZ PPP Vám budeme posielať mesačne v tlačenej podobe a tiež v elektronickej podobe za cenu 7,20,EUR/číslo (ročné predplatné je 86,40,- EUR) s DPH.

Ďalšie Noviny OZ PPP vyjdú 1.septembra 2012
a budú venované problematike alternatívneho riešenia sporov,
mediácií a rozhodcovských súdov.
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Prečo si ľudia myslia, že všetkému rozumejú ...?
Nedávno som čítal výsledok veľmi zaujímavého prieskumu o Slovákoch. Jeho zameranie bolo na to, či
ľudia rozumejú peniazom a možnostiam ich investície. Téma napohľad veľmi jednoduchá a jasná.
Každého z nás zaujímajú peniaze a tých šťastnejších čo ich majú trocha viac, tak tých zaujíma aj to ako ich
rozumne investovať. Výsledok ankety bol nasledovný. Približne 75% opýtaných sebavedomo vyhlásilo, že
oni poznajú všetky správne formy investovania peňazí, rozumejú bežným bankovým pojmom a ponukám,
rozumejú ponukám nebankových subjektov a sú spokojní, ako svoje peniaze majú investované. Napohľad
sú Slováci národom fenomenálnych investorov a podľa tejto prvej otázky v prieskume na Slovensku
neexistuje žiaden problém ohľadom finančných investícií bežných občanov. Ale bohužiaľ iba na pohľad!
Totiž už v druhej otázke tohto prieskumu a to, aby respondenti odpovedali na niekoľko základných
pojmov o financiách ako je napríklad: spôsob výpočtu úrokov z vkladov, čo je to dlhopis a garantovaný
vklad, či naozaj si niekedy prečítali celú zmluvu o bežnom účte so svojou bankou, či vedia aké služby majú
právo používať v rámci svojej platobnej karty... správne odpovedali iba na 14% otázok! Výsledok tohto
prieskumu je výstižný a jasne poukazuje, že Slováci síce ničomu nerozumejú, ale majú obrovské
sebavedomie. Osobne predpokladám, že tí opýtaní respondenti aj potom, ako zistili, že nevedia správne
odpovedať na otázky a nerozumejú základným pojmom o financiách a peniazoch a majú ohľadom financií
úplne skreslené predstavy si aj naďalej ale myslia, že všetkému rozumejú!!! Škoda, že aj po tejto druhej
otázke tohto prieskumu sa znova v ankete neopýtali na otázku prvú a to či dotyčný si stále myslí, že
rozumie peniazom a ich investovaniu? Som presvedčený, že by znova bol rovnaký výsledok a to, že je 75%
odborníkov a expertov na všetky oblasti. Je to smiešne, ale taký je ten náš ľud Slovenský. Ako raz klasik
povedal „zrnito zemitý“.
Prečo tento úvod? Toto číslo Novín OZ PPP chceme venovať téme spravodlivosti a špeciálne
rozhodcovským súdom...
(Celý článok a ostatné zaujímavé informácie budete mať v Novinách OZ PPP č.2, ktoré vyjdú v septembri
2012.)
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