Partner na vašej strane

Republiková únia zamestnávateľov

hájime záujmy zamestnávateľov
chránime podnikateľské práva a slobody
presadzujeme rovnoprávne podnikateľské prostredie

Každý podnikateľ má mať rovnaké podmienky pre svoje podnikanie.
Nikto nemá byť zvýhodnený ani znevýhodnený oproti iným.

Sme tu pre vás
Viac ako 1 300 podnikateľských subjektov a práca pre takmer štvrť milióna zamestnancov!

Od svojho vzniku 30. marca 2004 sa Republiková únia zamestnávateľov stala najvýznamnejšou a najreprezentatívnejšou organizáciou súkromného sektora zastupujúcou záujmy zamestnávateľov na Slovensku, ktorá je
založená na princípoch dobrovoľnosti, slobody prejavu, či politickej príslušnosti.
Reprezentujeme všetky segmenty hospodárstva, ako sú priemysel, stavebníctvo, energetika, obchod, služby,
cestovný ruch, banky a poisťovne, IT sektor, zdravotníctvo. Našimi členmi sú rôzne spoločnosti – od malých
firiem zamestnávajúcich niekoľko pracovníkov až po najväčších zamestnávateľov v štáte.
Spolutvoríme hospodársku a sociálnu politiku štátu a podieľame sa na príprave právnych predpisov týkajúcich
sa všetkých kľúčových oblastí ako sú pracovnoprávna, sociálna, daňová a mzdová legislatíva.
Kooperujeme so štátnymi orgánmi a orgánmi územnej samosprávy, so zástupcami odborových zväzov,
s obchodnými a priemyselnými komorami ako aj s inými organizáciami, ktoré reprezentujú podnikateľov
a zamestnávateľov doma aj v zahraničí.

Ak štát priamo, či nepriamo vstupuje do hospodárskej súťaže ako jej účastník,
má prirodzenú tendenciu prispôsobovať a meniť pravidlá hry vo svoj prospech.

Partner, ktorý vás reprezentuje
Spravodlivé podnikateľské prostredie znamená viac príležitostí, viac pracovných miest a lepší život pre
všetkých.

Kvalitnejší život nie je možný bez dostatku pracovných príležitostí a tie prinášajú zamestnávatelia. Štátne
orgány by preto určovaním spravodlivých pravidiel hry mali vytvárať také prostredie, v ktorom sa darí
podnikaniu. Republiková únia zamestnávateľov je partnerom, ktorého názory a stanoviská pri tvorbe politík
štátu nemožno ignorovať.
Republiková únia zamestnávateľov sa stala rešpektovanou súčasťou najvyššieho orgánu tripartity –
Hospodárskej a sociálnej rady SR, v rámci ktorej sa prerokúvajú návrhy najvýznamnejších noriem predtým ako
sú predložené vláde SR. Aktívne monitorujeme celý legislatívny proces a pripomienkujeme návrhy vo všetkých
fázach prípravy. Zároveň v spolupráci so svojimi členmi priebežne analyzujeme a vyhodnocujeme legislatívny
rámec podnikania, aby sme následne prichádzali s návrhmi na zlepšenie podnikateľského prostredia.
Experti RÚZ sú prizývaní do pracovných skupín a odborných komisií zriaďovaných v rámci Národnej rady
Slovenskej republiky, ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
RÚZ sa tiež významne etablovala na medzinárodnej úrovni a jej zástupcovia aktívne participujú na činnosti
najvýznamnejších medzinárodných zamestnávateľských organizácií a pracovných orgánov inštitúcií Európskej
únie.

Pre podnikanie je dôležité, aby legislatívne prostredie bolo
čo najstabilnejšie a aby jeho budúci vývoj bol koncepčný a predvídateľný.

Agenda, ktorú tvoríte aj vy
Základnými piliermi prosperujúcej krajiny sú spravodlivé podnikateľské prostredie a rovnovážne postavenie
sociálnych partnerov.

Agenda Republikovej únie zamestnávateľov pokrýva obrovské množstvo tém, ktoré súvisia tak s predmetom
podnikania jednotlivých členov, ako aj stanovujú rámec pre pôsobenie jednotlivých aktérov procesu. V prípade
potreby riešenia aktuálnych problémov sa zriaďujú dočasné pracovné skupiny k prípravám konkrétnych
zákonov.
V úzkej spolupráci s našimi členmi aktívne riešime otázky:
hospodárskej politiky a podnikateľského prostredia
práce, sociálnej politiky a zdravotníctva
životného prostredia
vedy, výskumu a inovácií
školstva a vzdelávania
európskych politík

Štát by mal čo najmenej zasahovať do podnikania. Podnikaniu nemajú brániť
alebo ho obmedzovať umelé administratívne prekážky.

Presadzujeme vaše záujmy aj na európskej úrovni

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa zmenil spôsob tvorby pravidiel podnikania. Mnoho tém je
preto nevyhnutné riešiť na nadnárodnej úrovni a zároveň zohľadňovať miestne špecifiká.
Republiková únia zamestnávateľov na nadnárodnej úrovni aktívne spolupracuje nielen s orgánmi Európskej
únie, ale aj s BUSINESSEUROPE, Úniou európskych priemyselných a zamestnávateľských zväzov.
Monitorujeme prebiehajúce legislatívne procesy, identifikujeme ich dopad na slovenské podnikateľské
prostredie a v prípade potreby prijímame opatrenia. Sme súčasťou rozhodovacích procesov v Medzinárodnej
organizácii zamestnávateľov. Pôsobíme v Poradnom výbore OECD pre podnikanie a priemysel – OECD/BIAC
a aktívne spolupracujeme s národnými zamestnávateľskými asociáciami krajín strednej a východnej Európy.

Legislatívu EÚ je potrebné preberať takým spôsobom, aby princípy fungovania
zdravého a rovnoprávneho podnikateľského prostredia neboli narušené.

Servis pre Vaše podnikanie
Členstvom v Republikovej únii zamestnávateľov získavate:
pravidelný detailný monitoring domácej a európskej legislatívy
informácie potrebné pre vaše podnikanie a rozhodovanie
príležitosť podieľať sa na tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky
možnosť iniciovať a formovať zmeny legislatívy vedúce k zlepšeniu a zjednodušeniu podnikania
podporu vo forme konzultácií, vzdelávacích seminárov a odborného poradenstva
priestor pre zapojenie sa do projektov rôzneho charakteru na slovenskej i európskej úrovni

Ekonomika sa môže zdravo rozvíjať len vtedy, ak z nej
štátne orgány neodčerpávajú neprimerane veľa zdrojov.

