Právna analýza k dokumentu Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti,
ktorý bol schválený Predstavenstvom Slovenskej komory súkromnej
bezpečnosti – SKSB dňa 05.02.2015. pod názvom
„Minimálne mzdové náklady na výkon práce, (cena práce) zamestnanca
SBS v strážnej službe pri dodržaní zákonom stanovených podmienok –
Rok 2015“.
Slovenská komora súkromnej bezpečnosti – SKSB zverejnila dokument pod názvom
„Minimálne mzdové náklady na výkon práce, (cena práce) zamestnanca SBS v strážnej službe
pri dodržaní zákonom stanovených podmienok – Rok 2015“ (ďalej len „dokument“), ktorého
snahou je prostredníctvom modelovej situácie – príkladu – vypracovanie kalkulácie nákladov
(minimálnych) na výkon práce bezpečnostných pracovníkov v strážnej službe pri súčasnom
rešpektovaní platnej legislatívy pre rok 2015 na úseku zamestnávania (ďalej len „modelový
výpočet“).
SKSB pri vyššie uvedenom modelovom výpočte vychádza, ako sama uvádza z:
-

minimálnych mzdových nákladov vrátene odvodových povinností (cena práce) na
pracovníka SBS
platnej legislatívy a vykonávacích vyhlášok a nariadení vlády platných pre rok 2015
pre zamestnávanie:
o Zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce, v znení neskorších právnych
predpisov
o Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, v znení neskorších právnych
predpisov
o Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej
mzdy na rok 2015 č. 297/2014
o Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších právnych
predpisov
o Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č.
95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
o Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
o a pod...

SKSB v dokumente uvádza, že: „Predmetný výpočet je určený pre prevádzkovateľov SBS ako
aj pre potenciálnych užívateľov služieb (klientov) bezpečnostných služieb, ďalej má byť
pomôckou pre stanovenie optimálnej ( z pohľadu podnikateľského zámeru) a primeranej
odbytovej ceny výkonu bezpečnostnej služby, pri dodržaní platnej legislatívy v SR.“

Po analýze dokumentu môžeme skonštatovať nasledovné:
Vypracovaný dokument je precízne spracovaný a modelový príklad spĺňa zákonom stanovené
podmienky, ktoré sú zabezpečené platnou legislatívou v Národnom hospodárstve Slovenskej
republiky v roku 2015. Dokument v modelovej situácii jasne a prehľadne sumarizuje
podmienky, ktoré sú zákonom stanovené pre všetkých účastníkov hospodárskej súťaže.
Dokument nemá znaky dohody, ani odporúčania. Dokument má informatívny a nezáväzný
charakter pre účastníkov hospodárskej súťaže.
Dokument ako taký môže napomôcť hospodárskemu rozvoju, pričom poskytuje
spotrebiteľom primeranú časť prospechu, ktorý z toho vyplýva. Oboznamuje spotrebiteľa
s možnými minimálnymi kalkuláciami za služby, ktoré sú spotrebiteľovi ponúkané. Taktiež
môže byť pomôckou aj pre začínajúcich podnikateľov v oblasti súkromnej bezpečnosti.
Slovenská republika je trhové hospodárstvo a cena na trhu je stanovená ponukou a dopytom.
Vždy je na rozhodnutí predávajúceho, či je schopný na trhu daný produkt úspešne predať a na
rozhodnutí kupujúceho, či daný produkt v danej cene a kvalite kúpi.
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