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Prioritou štátneho rozpočtu a celkove verejných financií
je určenie a následná koncentrácia zdrojov na užitočné
a efektívne oblasti. Základný cieľ je zastaviť zadlžovanie
budúcich generácií. Preto chceme do konca volebného
obdobia dosiahnuť štrukturálne vyrovnaný rozpočet
verejnej správy a verejný dlh čo najskôr znížiť pod prvé
sankčné pásmo zákona o rozpočtovej zodpovednosti
a zotrvať pod ním počas zvyšku volebného obdobia
(v roku 2020 47 % HDP). Limity sankčných pásiem
sa každoročne znižujú o 1 percentuálny bod. Hodnota
prvého sankčného pásma v roku 2023 bude 44 % HDP.1

V celej Európe vrátane Slovenska pokrízový rast
v neinflačnom prostredí vyprodukoval
historicky vysokú zamestnanosť, ktorá hlavne
v rokoch 2017 a 2018 znamenala pre štát
mimoriadne vysoké nadpríjmy z daní
a odvodov v stovkách miliónov ročne.
Slovensko dostáva z eurofondov ročne zhruba
dve miliardy eur.
Verejné financie zatiaľ zásadne nečelia
dôsledkom starnutia obyvateľstva.
Získavame milióny eur za tranzit plynu.6, 7

Súčasný stav
STAGNÁCIA
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Slovensko po vstupe do EÚ už dlhé roky nerobí
žiadne zásadné a potrebné reformy. Práve naopak,
v niektorých oblastiach sa zrušili už urobené reformy.2
Rozbitie stability dôchodkového systému (zavedenie
dôchodkového stropu, faktická likvidácia II. piliera)
vytvorilo obrovskú dieru v budúcich rozpočtoch.
Vysoké náklady,3 zúfalo nízka efektívnosť 4
a každoročne sa zvyšujúca zamestnanosť našej
verejnej správy.
Márnime príležitosti a prinajlepšom stagnujeme
vo všetkých rebríčkoch konkurencieschopnosti.5
Vláda v tomto volebnom období premrhala
mimoriadne dobrú šancu na konsolidáciu, lebo
nevyužila dobré časy, ktoré nastali vďaka nasledujúcim
skutočnostiam:
V EÚ prebieha kvantitatívne uvoľňovanie, čiže
„tlačenie peňazí“, ktoré dalo politikom čas na to,
aby prišli s reformnými nápadmi, ako znížiť deficit.
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Základnou ekonomickou istotou je cyklický vývoj
ekonomiky – ekonomika má aktuálne za sebou
vrchol cyklu a v ďalšom období nás čaká zostupná
fáza so všetkými problémami, ktoré prináša.
Obce sú málo finančne motivované priťahovať
ekonomické aktivity na svoje územie. 8

Zdroj: Hlavná kniha MF, Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022.
Deštrukcia rovnej dane napriek tomu, že sa ukázala ako veľmi prospešná pre ekonomiku. Zrušenie naviazania dôchodkového veku na strednú dĺžku života.
Negatívne zásahy do fungovania 2. dôchodkového piliera a vyháňanie sporiteľov z neho.
Náklady na štátnu správu na Slovensku od roku 2014 výrazne rastú a jeden pracovný deň štátnych zamestnancov stojí v tomto roku štátny rozpočet približne 32 miliónov eur.
V rebríčku efektívnosti verejnej správy krajín OECD je Slovensko v poli porazených na 29. mieste (hodnotenie 1,8 bodu zo 6, pričom priemer OECD je 3).
Superindex PAS od roku 2010 na hodnotenie kvality podnikateľského prostredia v SR, v porovnaní s krajinami sveta kombinujúci výsledky 4 renomovaných svetových indexov,
a to Svetové ekonomické fórum (WEF), Svetová banka (WB), Heritage Foundation a Transparency International. Superindex PAS ako kombinácia jednotlivých indexov odstraňuje
ich nedostatky, čím vytvára najobjektívnejší pohľad na stav podnikateľského prostredia SR v porovnaní s inými krajinami.
2017 208 mil eur. https://www.rozpoctovarada.sk/download2/hodnotenie2017_final.pdf
2018 266 mil eur. https://www.rozpoctovarada.sk/download2/hodnotenie2018_final.pdf
Obce získavajú prostriedky predovšetkým z daní a transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb.
Transfery slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva). Minoritnými príjmami obcí sú kapitálové príjmy, príjmy z finančných operácií,
príjmy z prenájmu a predaja majetku, príjmy z poplatkov.
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Vláda dlhodobo nebola ochotná zaviesť zákonom
o rozpočtovej zodpovednosti 9 vyžadované limity
verejných výdavkov. Pričom práve tieto limity
by dokázali udržať výdavky pod kontrolou a neprejesť
tak mimoriadne nadpríjmy. Výdavkové limity by
zabezpečili prebytok rozpočtu v najlepších rokoch,
teda vytváranie rezervy pre ťažšie časy.

PLYTVANIE
Ministerstvá dlhodobo ignorujú a neplnia odporúčania
Útvaru hodnota za peniaze. Z celkových úsporných
opatrení v objeme 765 mil. eur sa v minulých rokoch
naplnilo len 18 mil. eur a zároveň nové opatrenia
zhoršili efektivitu o dodatočných 138 mil. eur.10
Hospodárnosť využívania verejných zdrojov
je veľmi nízka.
Posledné čísla Útvaru hodnoty za peniaze hovoria,
že v našich verejných financiách je celkový
potenciál zníženia plytvania o 2 mld. eur,
z toho 809 mil. eur sa dá implementovať
do jedného roka.11
Bezbrehé a neodôvodnené poskytovanie subvencií
a investičných stimulov súkromným firmám.
Nezvládnuté verejné obstarávania z pohľadu
efektívnosti. Situáciu ešte výrazne zhoršuje
aj všadeprítomná korupcia.
DPH podvody spôsobujú stále veľkú daňovú
medzeru (SR 23 %, posledné známe údaje za rok
2017) oproti porovnateľným ekonomikám
(Česko 12 %, Maďarsko 14 %, Poľsko 12 % ).12
Miliónové výdavky na eurofondové projekty,
ktoré kvôli korekciám neboli preplatené z EÚ a museli
byť hradené zo štátneho rozpočtu.

ZADLŽOVANIE
Napriek dobrým časom v ekonomike a vysokým
neočakávaným príjmom od pracujúcich bolo Slovensko
po celý čas v prvom sankčnom pásme dlhovej brzdy.
Apetít vlády míňať bol tak silný, že hravo prekonal všetky
dobré správy, ktoré prinášala rozbehnutá ekonomika.
Zlé hospodárenie vlády naplno vynikne v porovnaní
s hospodárením iných krajín eurozóny.
Vláda v roku 2019 zasadila smrteľnú ranu pre stabilitu
nášho dôchodkového systému (zastropovaním veku
odchodu do dôchodku) v objeme takmer 200 mld. eur.
Od začiatku vládnutia tejto vlády sa tak budúce
záväzky pre naše verejné financie strojnásobili
na neudržateľných takmer 400 % HDP (zo 101 mld. eur
v roku 2016 na 368 mld. eur v poslednom vyčíslenom roku
2019, 245 000 eur na štvorčlennú rodinu.). Situáciu ešte
o ďalšie desiatky mld. eur zhoršuje nedávne prijatie zákona
o minimálnom dôchodku.
Graf

Kolaps udržateľnosti verejných financií, implicitné
záväzky štátu do budúcnosti (v % HDP)
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Posledný údaj ešte neobsahuje vyčíslenie zákona o minimálnom dôchodku
(podľa odhadu UMB 40 mld. eur).
Zdroj: Návrhy rozpočtov verejnej správy, MF SR

9 Podľa čl.7 ods. 3 zákona č. 493/2011 Z. z. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti.
10 Zdroj: Priebežná implementačná správa za rok 2019: Zdravotníctvo, doprava, informatizácia, vzdelávanie, životné prostredie, trh práce a sociálne politiky. Len rezort
zdravotníctva dokázal potenciálne úspory identifikované ÚHP čiastočne realizovať. Tieto úspory však boli vynulované inými výdavkami neprinášajúcimi hodnotu za peniaze –
zlým hospodárením nemocníc. Výdavky nemocníc rástli vo všetkých oblastiach – osobných nákladoch (platový automat a sociálne balíčky), liekoch, ŠZM,
ale aj v nemedicínskych procesoch. Opatrenia hodnoty za peniaze sa neplnia, pritom si všetky opatrenia revízií výdavkov osvojila vláda, navyše sa do rozpočtu dostali
aj investičné projekty bez hodnotenia Útvaru hodnota za peniaze..
11 Rozpočet 2.0, tzv. technické opatrenia, Tabuľka 9, http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Publikacie/rozpocet20/Rozpocet_20_Seminar_FV.pdf.
12 Zdroj: Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States:2019 Final Report

Takto „zazmluvnená“ budúcnosť je neufinancovateľná.
Táto vláda pred blížiacimi sa horšími časmi v ekonomike
zanecháva novej vláde verejné financie v rozvrate. Ešte aj
Grécko vedelo hospodáriť úspornejšie v posledných
3 rokoch.
Graf

Hospodárenie súčasnej vlády vs. Česko, Nemecko
a Grécko (vládny deficit v % HDP)
2

ZDRAVÝ SEDLIACKY ROZUM
Aktuálna vláda však zlyháva aj v rozvoji. Prejedá naše
peniaze systémom po nás potopa, preto v návrhu rozpočtu
2020 musela naplánovať najnižšie verejné investície
za posledných 15 rokov. Deficitným hospodárením
aj v najlepších rokoch vláda zakrýva skutočnosť,
že (zjednodušene) každý kilometer prejazdený vo vlakoch
„zadarmo“, každý nepotrebný a vyhodený obed „zadarmo”
sa prejaví slabším zdravotníctvom, rastom daní, vyššími
cenami a nižšími mzdami, prípadne vo vyššej nezamestnanosti,
v nižších dôchodkoch a v slabšej podpore rodín s deťmi.
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Slovensko (SMER vláda)

1/
Zabezpečíme, aby analytici z Útvaru hodnoty za peniaze
mali prístup k dátam od jednotlivých rezortov a mohli
dôsledne kontrolovať efektívnosť verejných financií.13
2/
Rozdelenie zdrojov do rozpočtových kapitol bude musieť
reflektovať výsledky analýz Útvaru hodnoty za peniaze.
Po rezortoch budeme vyžadovať zhodnotiť výdavky bez
zmeny politík (NPC) so zahrnutými legislatívnymi zmenami
na ďalšie obdobie (PC) a opatreniami Hodnoty za peniaze,
jednak hodnotové opatrenia, ktoré majú prinášať v budúcnosti
hodnotu, a jednak úsporné opatrenia.14
3/
Zavedieme benchmarking výsledkov verejného
obstarávania v zmysle hodnota za peniaze.15

13 Dáta sa kultivujú pomaly. Ministerstvá, niekedy dokonca samotní úradníci, považujú dáta za svoje vlastníctvo. Niektoré rezorty ani nedisponujú relevantnými údajmi napr.
Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny SR. Vychádzame z myšlienok Martina Filka (Filko a kol. (2016): Hodnota za peniaze). Koncept hodnoty za peniaze predstavuje filozofickú zmenu
a zároveň reformu inštitúcií. Posudzovanie rôznych alternatív je náročná úloha, na ktorú verejnosť nemá kapacity a subjekty zainteresované na konkrétnom riešení pravidelne
kvôli konfliktom záujmov zlyhávajú. Úlohou politikov by malo byť v prvom rade rozhodovanie sa na základe poctivej, verejne dostupnej analýzy pripravenej nestrannými
profesionálmi vo verejnej službe. Budeme trvať na tom, aby sa povinnosť rezortov poskytovať dáta dostala do Programového vyhlásenia vlády.
14 Súčasť Programového vyhlásenia vlády.
15 Porovnávanie a hodnotenie cien a kritérií kvality na základe už vykonaných prieskumov trhu, vykonaných verejných obstarávaní a následných uzatvorených rámcových dohôd.
Učenie sa od najlepších.
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7/

Zavedieme zákonné výdavkové limity (stropy),
čím zabránime flagrantnému porušovaniu dlhovej brzdy.
Výdavkové limity sú posilnenie záväznosti rozpočtovania
na strednodobom horizonte. Ich implementácia má
potenciál lepšie ukotviť finančnú disciplínu a zvýšiť
proticyklickosť fiškálnej politiky. Zefektívnia využitie
verejných výdavkov, uľahčia prioritizáciu naprieč verejnými
politikami a zastrešia projekt hodnoty za peniaze.
Výdavkové limity dosiahnu stabilitu verejných financií
menej bolestivým spôsobom tak, že v dobrých časoch
nedovolia nadmerné rozhadzovanie.

Nebudeme zvyšovať daňové zaťaženie. Rozumným
spôsobom a na základe analýz však pripúšťame zmenu
daňového mixu 17 smerom k majetkovým, spotrebným
a ekologickým daniam a menej zaťažíme aktivitu.

5/

Zvýšime efektívnosť verejnej správy pomocou merania
a zverejňovania „KPI“, kľúčových ukazovateľov výkonu.21

Budeme bojovať proti podvodom na DPH –
implementujeme model prenesenej daňovej povinnosti
(reversed charge).16 Silný mandát a zodpovednosť prezidenta
Finančnej správy a lepšie motivovaní referenti (napr.
percentom zo „zachránených” daní).
6/
Zlepšíme prípravu návrhu štátneho rozpočtu. MF SR bude
musieť do 20. 9. bežného roka zverejniť a dať v dispozícii
návrh rozpočtu Rade pre rozpočtovú zodpovednosť
(RRZ), ktorá zverejní do 2 týždňov celkový objem rizík.
V prípade odchýlky väčšej ako 0,3 % HDP bude povinne
zvolané mimoriadne zasadnutie vlády. Vláda bude musieť
odôvodniť, prečo nesúhlasí s RRZ. Až potom bude môcť byť
rozpočet posunutý do parlamentu na prerokovanie
a schválenie.

8/
Zvýšime transparentnosť. Rozšírime okruh povinných
osôb 18 na všetky spoločnosti, kde má štát podiel
na základnom imaní 20 % a viac 19 a odstránime pochybnosti
o tom, kto je povinná osoba.20
9/

10/
Zrušíme poskytovanie investičných stimulov
súkromným firmám, pretože sú nespravodlivé voči
tým, ktorí ich nedostanú. Výnimku si vieme predstaviť len
v prípade veľkých investícií a v chudobných (najmenej
rozvinutých) okresoch.22
11/
Prehodnotíme populistické kroky vlády a nahradíme
ich skutočnými riešeniami. Vlaky zadarmo nahradíme
obrovskými 80 % zľavami s platnosťou i na autobusy.
Obedy zadarmo nahradíme zvýšeným daňovým
bonusom na dieťa v rovnakej sume a pod.

16 Prenesená daňová povinnosť je založená na princípe, že pri poskytnutí služieb alebo tovarov DPH nepriznáva predajca, ale odberateľ. Predajca vystaví daňový doklad,
kde proti bežnému daňovému dokladu neuvedie výšku DPH, ale namiesto toho uvedie, že výšku dane je povinný doplniť a priznať odberateľ. Cieľom opatrenia je zamedziť
podvodom a špekuláciám v súvislosti s platbou DPH, predovšetkým pri takzvaných karuselových podvodoch. Opatrenie sa netýka koncových drobných spotrebiteľov,
ale platcov DPH, teda firiem a podnikateľov.
17 Štruktúra daňových príjmov.
18 §2 zákona 211/2000 Z. z. zákon o slobode informácií.
19 Aj ak nespĺňajú kritériá uvedené v § 2 v odseku 1 až 3 zákona 211/2000 Z. z.
20 Na postavenie týchto osôb nemá vplyv ani skutočnosť, že v nich štát nemusí mať výlučnú majetkovú účasť. Právnické osoby založené povinnými osobami podľa § 2,
ods. 1 a 2 najmä obchodné spoločnosti založené podľa Obchodného zákonníka s majetkovou účasťou štátu štandardne odmietajú sprístupniť požadované informácie verejnosti
s odôvodnením, že nehospodária s verejnými prostriedkami, nenakladajú s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo obce. Odmietnutie odôvodňujú tým,
že ich majetok je oddelený a nezávislý od rozpočtu štátu a ich aktivity nepodliehajú zákonu 211/ 2000 Z. z o slobode informácií, keďže v nich absentuje verejný prvok s odkazom
na § 3, ods. 2 uvedeného zákona.
21 KPI (Key Performance Indicators) – kľúčové indikátory výkonnosti, ktoré vyjadrujú požadovanú výkonnosť (kvalitu, efektívnosť alebo hospodárnosť) vo vzťahu k priradenému
procesu, službe, organizácii (napr. Doba čakania pri zadávaní dopytu, Doba vybavenia klienta, (trvanie konania), Dĺžka trvania procesu, Produktivita, Miera elektronizácie,
Miera (status) voči všetkým konaniam, Doba zotrvania v statuse). Narastajúca komplexnosť potrebných reforiem si vyžaduje čoraz lepšie pripravený aparát. Hĺbkové systémové
zmeny dokážu zabezpečiť len kvalitné verejné inštitúcie s kvalitne budovanými a riadenými ľudskými zdrojmi. Podľa správy Útvaru Hodnota za peniaze Ministerstva financií
SR: Revízia výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe, pre verejný sektor na Slovensku v roku 2017 pracovalo v sektore verejnej správy viac ako 413-tis. osôb,
53 % z nich v ústrednej štátnej správe vrátane štátnych podnikov v sektore verejnej správy a vysokých škôl. Samosprávy zamestnávajú 46 % zamestnancov štátu, z toho veľkú
časť predstavuje regionálne školstvo. Verejná zamestnanosť vrátane počtov úradníkov je veľmi podobná priemeru krajín EÚ aj po zohľadnení veľkosti štátu,
líši sa však jej štruktúra.
22 Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Umožňuje koncentráciu nástrojov, opatrení a aj peňažných zdrojov
na rozhýbanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zamestnanosti. Podľa aktuálneho znenia sa do zoznamu najmenej rozvinutých okresov zapíše okres, v ktorom miera
evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie bola v období minimálne deväť kalendárnych štvrťrokov po sebe vyššia
ako 1,6-násobku priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

12/
Začneme poctivú celospoločenskú diskusiu
a informovanosť o aktuálnom neudržateľnom nastavení
dôchodkového systému. Po schválení stropu dôchodkového
veku 23 je potrebné zaoberať sa úpravou jeho parametrov,
aby hospodárenie dôchodkového systému neohrozovalo
udržateľnosť verejných financií. Následne zvýšime stabilitu
dôchodkového systému,24 aby sa ľudia mohli spoľahnúť
na štát, že im dôchodky v budúcnosti aj vyplatí.
13/
Vyššie daňové výnosy než plánované 25 budeme vracať
do ekonomiky formou zníženia alebo rušenia daní.
14/
Prehodnotíme financovanie samospráv tak, aby časť
ich daňových príjmov tvorili dane z ekonomických aktivít
realizovaných na ich území. Podľa štúdie OECD sú slovenské
samosprávy najmenej motivované priťahovať na svoje
územie ekonomické aktivity.26
15/
Budeme podporovať zlepšovanie hospodárenia
a postupné znižovanie celkového dlhu obcí a tiež
ostatných subjektov verejnej správy (VÚC i štátnych
podnikov).27

23 Zrušilo sa naviazanie dôchodkového veku na vývoj strednej dĺžky života. Do ústavy sa dostalo ustanovenie, že strop dôchodkového veku je 64 rokov. Dôchodkový
vek jednotlivých ročníkov je pevne stanovený zákonom podľa počtu detí až do dosiahnutia stropu 64 rokov.
24 Prispôsobovaním veku odchodu do dôchodku (potrebná ústavná väčšina), postupným presunom časti zásluhovosti z prvého do druhého dôchodkového piliera,
vyššou efektívnosťou druhého piliera a tiež prísnejším dodržiavaním princípov hodnoty za peniaze v celej verejnej správe.
25 Za plánované daňové výnosy považujeme údaje zo schváleného štátneho rozpočtu na príslušný rok.
26 https://www.oecd.org/slovakia/
27 Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy definuje pre potreby prijímania návratných zdrojov financovania obcami dve podmienky,
ktoré obec musí súčasne splniť:
1. Celková suma dlhu obce nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
2. Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania (splátky úrokov a istiny, t. j. dlhová služba obce) nesmie prekročiť 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka. Transparentné informácie, priebežné vyhodnocovanie stavu a trendov hospodárenia, rebríčky a pozitívna podpora najlepších. Zároveň zavedieme
priame informovanie občanov v prípade obcí s najhorším hospodárením blížiacim sa k nútenej správe či výrazne negatívnymi trendmi. Dobrým príkladom je projekt INEKO
Hospodárenie miest, obcí a VÚC http://www.hospodarenieobci.sk/#
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Chápeme, že verejné statky 28 ako súdnictvo alebo armádu
súkromný sektor nedokáže financovať. Chápeme tiež,
že na financovanie verejných statkov štát musí vyberať dane.
No rozhodne štát nemusí financovať súkromné statky ako
napríklad sprostredkovanie práce, nákladnú železničnú
dopravu či bytovú výstavbu.
Strana SaS je dlhodobo za menej štátu a nižšie dane.
Sme presvedčení, o tom, že s hodnotami naloží najlepšie ten,
kto ich vytvorí. Teda daňovník.

Nedávno vláda výber bankového odvodu zvýšila a predĺžila.
Aj tu preniesli banky záťaž na klientov vo forme vyšších
poplatkov.
4/
Zjednotíme a znížime DPH na sadzbu, ktorá je rozpočtovo
neutrálna. Systém DPH tak výrazne zjednodušíme
bez toho, aby stúpla daňová záťaž.
5/

Vyššie daňové výnosy než plánované budeme vracať
do ekonomiky formou zníženia alebo rušenia daní.

Vrátime sadzbu dane vyberanej zrážkou z 35 % na 19 %
(k 1. 1. 2021). Dnes sa zdaňuje zrážkovou daňou vo výške
35 % príjem zo zahraničia zo všetkých krajín, s ktorými
nemá Slovensko uzavretú dohodu o zamedzení dvojitého
zdanenia.

Riešenia SaS:

6/

Bod 13 z časti Štátny rozpočet znie:

1/
Opäť zavedieme rovnú daň, najviac na úrovni 19 %
a bez výnimiek. Rovná daň zlepší podnikateľské prostredie
a motiváciu, čo umožní zvýšiť zamestnanosť, znížiť výdavky
na sociálnu sieť a vytvorí predpoklady na ďalší hospodársky
rast. Benefitom bude tiež zníženie výdavkov na verejnú
správu – nebude potrebné kontrolovať zložitý daňový systém
s mnohými výnimkami.
2/
Zrušíme daň z poistenia, zákon 213/2018 Z. z. o dani
z poistenia. Zákon zaviedol zdanenie neživotného poistenia
a vybraných typov pripoistenia k životnému poisteniu
vo výške 8 %. Realita je taká, že poisťovne v plnom rozsahu
premietli túto daň do poistného.
3/
Zrušíme bankový odvod, zákon 384/2011 Z. z. o osobitnom
odvode vybraných finančných inštitúcií. Bankový odvod
bol zriadený na dobu určitú a jeho úlohou bolo vytvorenie
dodatočného bezpečnostného vankúša na ochranu aktív
klientov v prípade krízy.

28
29
30
31

Zrušíme daň z dividend, 29 lebo ide o dvojité zdanenie
už raz zdaneného zisku na úrovni právnickej osoby.
7/
Zrušíme daň regulovaných subjektov.30
8/
Znížime daň z motorových aj nemotorových vozidiel,
ako sú návesy a prívesy, ak vozidlá platia mýto, na minimum
podľa EÚ, pretože ide o duplicitnú platbu pre štát. Terajší
stav má podiel na najnižšej konkurenčnej schopnosti
dopravcov na Slovensku spomedzi krajín V4.31
9/
Vrátime výšku registračného poplatku 32 pri prihlasovaní
motorového vozidla späť na sumu 33 eur.
10/
Zrušíme koncesionárske poplatky.
11/
Zrušíme dane z pamäťových elektronických médií.
Poplatok sa platí za množstvo elektronických zariadení
(USB-kľúče, pamäťové karty, set-top boxy, smart TV, mp3
prehrávače a pod.) a predražuje tieto zariadenia.

To sú také, kde nie je možné niekoho vylúčiť zo spotreby statku (napríklad armáda), a také, kde užitím statku sa nezníži jeho hodnota (napríklad chodník).
Daň sa nachádza v § 3 a § 15 zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a je vo výške 7 %.
Podľa zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov a smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999
o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami.
32 VI. časť, položka 65 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
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Súčasný stav
ZDRAŽOVANIE, KOMPLIKOVANIE, TECHNOLOGICKÉ
ZAOSTÁVANIE
Populistické opatrenia prijaté za uplynulé roky negatívne
prispeli k zdražovaniu finančných produktov pre ľudí, čím
okrem iného znížili aj mieru ich dostupnosti občanom.
Najviditeľnejšie zasiahlo občanov zavedenie dane z poistenia
vo výške 8 %, ktorá bola okamžite premietnutá do ceny
poistenia. Nemenej významné je predĺženie platnosti
bankového odvodu. V druhom prípade vláda priamo
zneužila stovky miliónov eur na optické zlepšenie rozpočtu
a okrem rozpočtovej nezodpovednosti hazarduje priamo
so stabilitou nášho finančného sektora.33
Priame zvyšovanie nákladov občanom bolo sprevádzané
pridávaním neustálych regulácií nad rámec požadovaných
EÚ. Medzi iným je to aj vytvorenie legislatívnych účtov,
o ktoré nie je záujem.34 Okrem menej viditeľných finančných
regulácií však vláda pridáva aj zákony škodiace priamo
občanom, kde je možné zaradiť aj novelu zákona o osobnom
bankrote, ktorý pomohol „košickému Bašternákovi“ 35 viac
ako ľuďom, ktorí to potrebujú najviac.
Vysoko zanedbanou oblasťou je vzdelávanie občanov
smerom k finančnej gramotnosti a reakcia štátu na najnovšie
trendy, ako sú kryptomeny, ktoré predstavujú pre trh veľký
potenciál, ale aj riziko.
Vláda odignorovala príchod FinTech spoločností a nevytvorila
dostatočne efektívnu legislatívu, aby umožnila ich jednoduchší
vznik a fungovanie aj na Slovensku. Tým nás pripravuje
o konkurenčnú výhodu v porovnaní s inými štátmi EÚ.

33
34
35
36

Jedným z predpokladov efektívneho fungovania trhu
je vysoká miera informovanosti všetkých subjektov. NBS
sa nevenuje proaktívnemu dohľadu nad finančnými
službami, ktoré nespĺňajú „tabuľkovú“ charakteristiku
„finančnej služby“,36 na druhej strane vo viacerých
prípadoch NBS zlyhala aj v regulovaných oblastiach,
napríklad pri dohľade nad poisťovňou Rapid Life, kde bolo
15-tisíc poškodených klientov, alebo uložila zanedbateľnú
pokutu 5 000 eur za desiatky závažných porušení zákona
o sprostredkovaní.37

Riešenia SaS:
1/
Zrušíme legislatívne účty 38 § 27c a § 27d, 483/2001 Z. z.
o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2/
Zavedieme jednotný verejný elektronický register
pripravovaných 39 osobných bankrotov. Umožníme
veriteľom registráciu existujúcich pohľadávok voči dlžníkom
a na základe nimi vyplnených osobných identifikátorov
budú informovaní, ak dlžník začne s procesom osobného
bankrotu. Dlžník dostane možnosť vyrovnať sa naraz
so všetkými veriteľmi. Vopred neprihlásené pohľadávky
sa budú posudzovať následne jednotlivo a osobitne.

https://finweb.hnonline.sk/zahranicna-ekonomika/2025941-vlada-prikrasli-rozpocet-zachovanim-bankoveho-odvodu
https://ekonomika.sme.sk/c/22006788/bezny-ucet-zadarmo-ponukaju-banky-zo-zakona-zaujem-onho-nie-je.html
https://e.dennikn.sk/1606756/osobne-bankroty-vraj-zneuzivaju-tisicky-spekulantov-a-stat-sa-iba-prizera/,
Z posledného obdobia sú známe napríklad prípady dvoch „podnikavcov“ z východu alebo českého „génia“ s forexovými robotmi.
https://zive.aktuality.sk/clanok/142256/dalsi-slovak-sluboval-zazraky-pri-investovani-do-kryptomien-ludia-mu-vraj-zverili-miliony/
https://ako-investovat.sk/clanok/1387/koniec-wsm-robotov-kubicka-si-odviedli-policajti-pred-podvodom-sme-varovali
37 Rozhodnutie NBS ODT-11555/2013-3
https://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom-prakticke-informacie/vyroky-pravoplatnych-rozhodnuti/rozhodnutia-detail/vyrok-rozhodnutia/_b86a9c0e-acf8-513d-c
125-7da40031e484
38 Banky sú v zmysle zákona povinné poskytnúť úzkemu okruhu klientov zákonom určené bankové produkty bezplatne (Základný bankový produkt), resp. maximálne za tri eurá
mesačne (Platobný účet so základnými funkciami). Pre viac detailov o parametroch jednotlivých produktov pozri zákon alebo https://www.nbs.sk/sk/ofs/financne-produkty/
bezne-ucty-a-platobne-sluzby/ucty-zo-zakona.
V praxi ide o zbytočné nariadenie, ktoré nie je klientmi veľmi žiadané ani využívané a prináša ďalšiu reguláciu slobody podnikania, pričom v konečnom dôsledku predstavuje
ďalšie náklady, ktoré musia byť zaplatené cez zvýšené ceny iných produktov.
39 V súčasnosti sa veritelia dozvedia o začiatku procesu osobného bankrotu ich dlžníka alebo potenciálneho dlžníka až potom, ako je povolený. Dlžník si tak v procese bankrotu
môže požičiavať ďalšie peniaze, ktoré však nikdy neplánuje splatiť.
Navrhneme zmenu zákona o konkurze a reštrukturalizácii, resp. zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi tak, aby sa minimalizovali podvodné
konania pri oddlžení (tzv. osobný bankrot): V rámci Registra úpadcov bude pri osobných bankrotoch povinnosť Centra právnej pomoci zverejňovať v ňom informáciu
o žiadateľovi, ktorý o osobný bankrot požiadal, spolu s údajmi o jeho záväzkoch, ktoré žiadateľ uviedol v žiadosti, a to najneskôr nasledujúci deň po podaní žiadosti.
Doplníme možnosť notifikácie veriteľov (na email alebo SMS správou) pri podaní dlžníkovej žiadosti o osobný bankrot tak, aby mali veritelia dostatok času na prihlasovanie
pohľadávok a aby sa zamedzilo ďalšiemu poskytovaniu pôžičiek úpadcovi.

20

3/

7/

Sprísnime zákon o hazardných hrách tak, že všetky
osoby, na ktoré budú prihlásené dve a viac exekúcií,
prípadne sú v procese alebo absolvovali osobný bankrot,
budú povinne evidované v Registri vylúčených osôb
po dobu 5 rokov od odstránenia poslednej exekúcie,
resp. 10 rokov 40 od vykonania osobného bankrotu.

Zjednodušíme pravidlá na tvorbu Programu vlastnej
činnosti 43 zavedením princípu proporcionality podľa
veľkosti firmy a zložitosti jej transakcií na minimum
požadovaný EÚ legislatívou. V súčasnosti je rozsah
Programu vlastnej činnosti určený pre všetky firmy bez rozdielu
veľkosti, komplexnosti a rizikovosti podnikania. Zohľadnenie
týchto faktorov, odbremení od byrokracie menšie a menej
rizikové podniky.
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4/
Zasadíme sa za zvýšenie transparentnosti a efektívnosti
dobrovoľných dražieb s využitím elektronickej dražby,
ak o to požiada zúčastnená strana.41
5/
Zasadíme sa o dôslednejšie finančné vzdelávanie
prierezovo v rámci už existujúcich predmetov. Absolvent
povinnej školskej dochádzky by mal byť schopný porozumieť
a orientovať sa v základných finančných produktoch
a poznať ich výhody, náklady a riziká. Mal by byť schopný
nezávisle dohľadať informácie a porovnania dostupných
finančných produktov. Vzdelávanie by malo pružne reagovať
na nové, často rizikové a neregulované produkty, ako sú
napríklad kryptomeny.

8/
Podporíme odpredaj Bratislavskej burzy cenných papierov
a Centrálneho depozitára cenných papierov strategickému
partnerovi za účelom modernizácie a zefektívnenia
poskytovaných služieb. Podporíme nevyhnutné zmeny
zákonov na modernizáciu burzy.44
9/
Vytvoríme legislatívne prostredie na poskytovanie
reverzných hypoték,45 kde bude ochrana spotrebiteľa
na prvom mieste. Umožníme poskytovanie reverzných
hypoték iba bankovým domom, ktoré majú licenciu
na poskytovanie hypoték a zavedieme transparentný
rámec ich porovnania a poskytovania.

6/

10/

Zúžime okruh povinných osôb v zákone o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu na minimum vyžadovaný
EÚ reguláciou.42

Zatraktívnime dlhodobé investovanie rozšírením daňového
časového testu aj na iné formy investovania ako napríklad
investovanie do podielových fondov, alternatívnych
investícií (kryptomeny a pod.).46

40 Doba 10 rokov je v prípade osobného bankrotu rovnako dlhá ako lehota na opätovné uskutočnenie osobného bankrotu podľa súčasnej právnej úpravy.
Zámerom je zabrániť nezodpovedným dlžníkom v recidíve.
41 Veritelia aj dlžníci budú mať možnosť požiadať dražobnú spoločnosť o uskutočnenie elektronickej dražby s cieľom zvýšenia výnosu z dražby a dostupnosti dražieb.
Všetky dražobné informácie budú musieť byť v takom prípade plne k dispozícii s dostatočným predstihom aj v elektronickej podobe.
42 § 5, zákon 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Okrem iného zákon zahŕňa medzi povinné osoby
aj subjekty, ktoré majú v popise činnosti „právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať činnosť organizačného a ekonomického poradcu“, čo významne zvyšuje
okruh povinných osôb. AML 5-tá smernica však konkrétne špecifikuje, že ide o osoby poskytujúce daňové poradenstvo, konkrétne čl. 1, ods. 1, pís. a) Smernice Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843. Existuje viacero príkladov, kde náš zákon ide nad rámec požiadaviek a vytvára tak neprimeranú byrokratickú záťaž pre malé podniky.
Zúžením okruhu povinných osôb na minimum sa výrazne zníži. Pre poctivých podnikateľov to bude znamenať výrazne nižšie riziko pokuty v porovnaní so súčasným stavom,
kde je okruh povinných osôb a aj rozsah programu vlastnej činnosti uvedený široko a rozsiahlo bez zohľadnenia veľkosti a rizikovosti podniku.
43 § 20, zákon 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Povinná osoba je povinná písomne vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu vzhľadom na vlastnú organizačnú
štruktúru a predmet činnosti tak, aby jeho obsah a zameranie umožňovali povinnej osobe a jej zamestnancom plniť povinnosti zamerané proti legalizácii a financovaniu
terorizmu podľa zákona. Program má dané náležitosti v zmysle zákona a sú jednotné pre všetky spoločnosti bez ohľadu na veľkosť, čo najmä pre menších podnikateľov
spôsobuje administratívne ťažkosti.
44 Burza ani depozitár cenných papierov nepredstavujú prirodzený monopol, ani nie sú prvkom sociálneho zabezpečenia alebo sociálnych služieb. Zvyčajne sú burza aj depozitár
vlastnený súkromným sektorom. Ako príklad môžeme uviesť Česko, ktoré už dávnejšie umožnilo vstup strategickému partnerovi. Rozvinuté a v porovnaní so Slovenskom väčšie
hospodárstva majú často viac než len jednu burzu a dochádza tak prirodzenej konkurencii. Súkromný sektor má v porovnaní so štátom vždy zvýšený záujem o životaschopnosť
a rozvoj podniku. Vstup súkromného vlastníka do burzy nepredstavuje vzhľadom na legislatívne rámce ďalšie riziko pre účastníkov trhu.
45 Reverzná hypotéka je hypotekárny úver obvykle zabezpečený nehnuteľnosťou určenou na bývanie, ktorý umožňuje dlžníkovi prístup k hodnote nehnuteľnosti nezaťaženou
iným úverom alebo zábezpekou. Pôžičky sa zvyčajne poskytujú starším majiteľom nehnuteľností a najčastejšie sú vyplácané jednou sumou alebo v postupných splátkach.
Reverzné hypotéky umožňujú starším osobám prístup k hodnote zafixovanej v nehnuteľnosti bez toho, aby ju museli odpredať a opustiť.
46 Kapitálové výnosy, napr. z akcií a ETF fondov, sú v súčasnosti v prípade držania viac ako jeden rok oslobodené od dane z príjmu. Vytvára to tak nezdravú konkurenčnú
výhodu pre určitý typ dlhodobých investícii. Navrhujeme zjednotiť pravidlá pre všetky typy kapitálových výnosov. Dĺžka časového testu bude určená vzhľadom
na daňovú neutralitu v rozmedzí 1 až 5 rokov.

11/
Zjednodušíme vznik a fungovanie FinTech spoločností
cez zmenu a vytvorenie legislatívy. Vytvoríme úplne nový
zákon o crowdfunding-u umožňujúci vznik
a fungovanie schém, ako sú equity crowdfunding
a peer-to-peer property lending a iné.47
12/
Umožníme poskytovanie cezhraničných služieb FinTech
subjektov z iných členských štátov EÚ cez využitie
európskeho pasu a rýchlu implementáciu novej EÚ legislatívy.48
13/
Odstránime neistoty v legislatíve týkajúce
sa kryptomien. Napríklad zohľadníme rozsudky EÚ
Súdneho dvora týkajúce sa rozoznávania DPH a kryptomien.
Zadefinujeme kryptomeny v zákone o dani z príjmu a pod. 49
14/

vo forme napr. družstevného podnikania obchádzajúceho
zákon o kolektívnom investovaní.
16/
Zavedieme benchmarking finančných produktov
vo forme grafického prezentovania nákladovosti produktu,
a to spôsobom, ktorý bude pre spotrebiteľa dostatočne
zrozumiteľný.51
17/
Zavedieme trestnú zodpovednosť odborne spôsobilých
finančných sprostredkovateľov za škodu spôsobenú
poskytnutím neúplných, nepravdivých či zavádzajúcich
informácií vedúcich k uzatvoreniu zmluvy o produkte
nevhodnom pre spotrebiteľa. Sprostredkovatelia a odvodené
sprostredkovateľské spoločnosti a finančné inštitúcie
budú v prípade preukázania poškodenia musieť odškodniť
spotrebiteľa. 52
18/

Rozšírime oprávnenia a povinnosť NBS dohliadať
nad všetkými subjektmi ponúkajúce zhodnotenie
finančných prostriedkov, ako sú napríklad poskytovatelia
kryptomien, peer-to-peer lending investícií, equity
crowdfunding investícií.
15/
50

Zavedieme povinnosť pre NBS proaktívne reagovať
na nové finančné inovácie a potenciálne ponziho schémy

Zavedieme priamu zodpovednosť sprostredkovateľských
spoločností za spôsob sprostredkovania produktov
ich podriadenými finančnými agentmi.53
19/
Spresníme povinnosť a možnosti NBS ukladať sankcie
pri závažných porušeniach nového zákona o finančných
službách.54

47 V súčasnosti peer-to-peer spoločnosti využívajú na svoje fungovanie legislatívne kľučky. Napr. vytvárajú dve samostatné spoločnosti, z ktorej jedna slúži na zbieranie financií
a druhá na požičiavanie financií. Nedochádza však k striktnému oddeleniu majetku spoločnosti a investorov. Zmenou legislatívy jednak dosiahneme zvýšenie bezpečnosti
pre investorov oddelením majetku spoločnosti a investorov. Zároveň odbúrame nutnosť využívať právne kľučky na fungovanie podobných spoločností.
48 Budeme akceptovať spoločnosti s licenciami z iných členských štátov a umožníme im vstup na slovenský trh bez bariér. Zasadíme sa o aktívnejšiu činnosť Centra finančných
inovácií v oblasti rýchlej implementácie novej EÚ legislatívy na Slovensku, ktorá umožní ľahšie zakladanie a fungovanie FinTech spoločností na Slovensku.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180308-action-plan-fintech_en.pdf
49 Napríklad jednoznačne uvedieme v zákone o DPH, že kryptomeny nepodliehajú DPH. V rámci zákona o dani z príjmov až do bližšieho celoeurópskeho usmernenia
uvedieme kryptomeny do rovnakej kategórie, ako sú v súčasnosti iné cenné papiere, napr. akcie.
50 § 1, ods. 3, 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem taxatívneho vymenovania dohliadaných subjektov ako je to
v súčasnosti, rozšírime rozsah na ďalšie subjekty, majúce charakter dohliadaných subjektov, resp. ponúkajúcich služby, ktoré nadobúdajú charakter regulovaných finančných
služieb. Napr. všetky spoločnosti poskytujúce investičné alebo šetriace produkty a služby pre neprofesionálnych klientov. Obchádzanie kategorizácie klientov na profesionálnych
a neprofesionálnych bude taktiež predmetom dohľadu.
51 Považujeme za samozrejmé, že spotrebiteľ musí byť informovaný o poplatkoch finančného produktu zrozumiteľným a jednoznačným spôsobom, a to v absolútnom (eur),
ako aj relatívnom (%) vyjadrení.
52 Odborne spôsobilý sprostredkovateľ, zapísaný v registri NBS, musí niesť zodpovednosť za informácie, ktoré poskytol spotrebiteľovi, a ktoré viedli k uzatvoreniu konkrétneho
produktu. Finančný sprostredkovateľ sa nebude môcť vyviniť iba získaním vyhlásenia spotrebiteľa. Na základe zdokumentovanej analýzy potrieb a situácie spotrebiteľa mu
bude musieť ponúknuť vhodné riešenia, ktoré budú súčasťou klientskej zložky a budú musieť byť taktiež podpísané vrátane informácie, ako riešiť potreby a problémy
spotrebiteľa. Až následne v prípade nesúhlasu, bude sa môcť spotrebiteľ rozhodnúť pre iné riešenie. V porovnaní s vhodným produktom však bude musieť byť upozornený
na riziká a dôvod nevhodnosti. Napr. „šetriace“ investičné životné poistenie, ktoré má štandardnú návratnosť z dôvodu poplatkov často v horizonte presahujúcom aj desaťročie
zrejme nebude vhodný produkt pre osobu vo vysoko pokročilom dôchodkovom veku. Samozrejme je na jeho slobodnom rozhodnutí daný produkt si kúpiť, sprostredkovateľ
to však musí mať zdokladované vrátane výrazne viditeľného rizika nevhodnosti produktu vrátane jasnej a zrozumiteľnej informácie prečo to tak je (riziko nedožitia).
Predaj nevhodného produktu bude musieť byť následne hlásený finančnej inštitúcii (ostane jej právo uskutočniť outsourcing preberania a preverovania hlásení).
53 Zákon o finančnom sprostredkovaní a poradenstve pozná viacero kategórií finančných agentov. Samostatný finančný agent (SFA) je typicky sprostredkovateľská spoločnosť,
ktorá pod sebou združuje podriadených finančných agentov (PFA), ktorí vykonávajú samotné sprostredkovanie podľa pokynov SFA. Je zarážajúce, že priama a výslovná
zodpovednosť SFA za konanie ich PFA v zákone neexistuje.
54 Porušenia zákona rozdelíme podľa ich závažnosti a podľa závažnosti odstupňujeme aj výšku pokút, až po zánik oprávnenia vykonávať činnosť pri opakovanom porušovaní zákona.
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EUROFONDY

Naším cieľom je potlačiť korupciu a klientelizmus
a efektívne využiť každé euro z Bruselu.
Eurofondy sú dôležitou súčasťou výhod, ktoré už od vstupu
Slovenska do Európskej únie využívame. Ich čerpanie je však
za 15 rokov sprevádzané korupčnými škandálmi, bruselskými
korekciami, nízkymi číslami čerpania a neefektívnymi
projektmi. Dvaja ministri Ficovej vlády sedia kvôli eurofondom
vo väzení. Dnes eurofondy vyvolávajú v ľuďoch negatívne
emócie, pretože sú spájané s klientelizmom, zneužívaním,
rozkrádaním, tunelovaním, byrokraciou, špekulantami
a podvodníkmi. Toto je výsledok riadenia eurofondov
doterajšími vládami. V súčasnom programovom období
2014 až 2020 bolo na konci roka 2019 aktuálne čerpanie
na úrovni 25 %. Sme na chvoste v celej únii.
V našom programe sa zameriavame na nové programové
obdobie 2021 až 2027, lebo na konci súčasného obdobia
nemá význam naprávať systém a jeho nedokonalosti,
ale energiu chceme venovať príprave nového obdobia
po roku 2020, ktoré treba nastaviť podstatne jednoduchšie
s maximálnym využitím každého eura pre Slovensko.
Strana SaS dlhodobo presadzuje, aby boli eurofondy
použité hlavne do verejných statkov,55 ale podľa chystaných
pravidiel EÚ na využívanie EŠIF po roku 2020 to nie je
reálne. Nie je možné podporovať len verejné statky, resp.
len verejný sektor a taktiež nie je možné podporovať len
jedno odvetvie hospodárstva. Musíme sa snažiť, aby sme
eurofondy dokázali efektívne využívať aj vo viacerých
oblastiach. Z tohto dôvodu budeme náš program v tejto
oblasti budovať na tzv. 3P - princípy, priority, procesy.
Je to program, ktorým chceme čerpanie eurofondov
výrazne zjednodušiť, eliminovať klientelizmus a korupciu.

Riešenia SaS:
ODBORNOSŤ
1/
Budeme klásť maximálny dôraz na kvalifikované
ľudské zdroje, osobitne na manažérskych pozíciách.
Toto je kľúčové pre výber ľudí na riadiace pozície, pretože
riadenie eurofondov potrebuje kvalifikovaných odborníkov.56
2/
Zabezpečíme výmenu 57 skúseností s vybranými krajinami
EÚ (identifikácia Best practise).
3/
Pre eurofondových úradníkov vytvoríme v rámci školení
systém výmeny skúseností na národnej úrovni, pretože
existujú obrovské rozdiely medzi jednotlivými riadiacimi
orgánmi (RO) a ostatnými zainteresovanými inštitúciami.58
4/
Budeme efektívne využívať evaluácie a audity.59
TRANSPARENTNOSŤ
5/
Zabezpečíme prehľadné a adresné informovanie o možnostiach
podpory. Dnes totiž často nie sú informácie o možnostiach
podpory zverejňované user-friendly spôsobom.60
6/
Zabezpečíme prehľadné informovanie o podmienkach
podpory vrátane postupov prípravy a implementácie
projektov.61

55 Tovar, z ktorého majú prospech všetci obyvatelia, a to za náklady, ktoré by vznikli, aj keby sa tento tovar mal zabezpečiť iba pre jednu osobu. Úžitok, ktorý je spojený
s verejným statkom, je nedeliteľný, a nikoho nemožno vylúčiť z využívania týchto výhod.
56 Už v tomto programovom období existuje Metodický pokyn CKO č. 22, kde sú zadefinované požiadavky na vzdelanie a prax na každú jednu typizovanú pracovnú pozíciu.
Je to dobrá cesta. Stačí to len doladiť a hlavne dodržiavať.
57 Takáto výmena dnes existuje, ale len vo veľmi malej miere a závisí najmä od vlastnej iniciatívy ministerských úradníkov.
58 Dnes neexistuje a určite by pomohol nejaký systém výmeny informácií (napr. porady CKO) k jednotlivým procesným oblastiam, kde by sa preberali skúsenosti z reálnej
implementácie, otvorené otázky, riešili vzniknuté problémy v zmysle princípu viac hláv, viac rozumu. Navyše, takmer každý problém už vznikol predtým na inom OP a vyriešili ho.
59 Efektívne znamená, že hodnotenia a audity budú využívané ako dôležitý nástroj na správne riadenie implementácie OP. Je potrebné v správny čas robiť správne zamerané audity
alebo evaluácie na zistenie, či sa napĺňajú stanovené ciele, a či sa tak deje efektívne. Na konci aktuálneho PO, ešte pred začiatkom nového PO, je potrebné urobiť kvalitný
procesný audit. Vzniknuté odporúčania sa použijú na nastavenie systému riadenia a kontroly na nové obdobie.
60 Stránky OP sú veľmi rozdielne, často chaoticky usporiadané a neprehľadné. CKO síce vytvorilo jednotnú evidenciu cez ITMS, ale na úrovni jednotlivých OP je stále čo zlepšovať.
Verejnosti by pomohli aj príklady úspešných projektov. V rámci harmonogramu výziev by mali byť okrem aktuálne zverejňovaných základných informácií (názov výzvy,
plánovaný dátum vyhlásenia, alokácia, oprávnení žiadatelia) zverejnené aj ďalšie dôležité informácie (napr. zameranie výzvy/oprávnené aktivity, oprávnené výdavky...).
61 V rámci toho minimalizujeme počet riadiacich dokumentov a usmernení RO, ideálne iba na niekoľko základných dokumentov (najmä Príručka pre žiadateľa a Príručka pre prijímateľa)
a musíme zabezpečiť ich koncipovanie v user-friendly štýle. Ide o dôležité opatrenie v reflexii na početnosť a závažnosť nedostatkov, ktorých sa prijímatelia v tomto
programovom období dopúšťajú, keďže usmernenia RO sú fragmentované do mnohých dokumentov, v ktorých sa prijímatelia vzhľadom na ich rozsah a komplikovanosť textu strácajú.
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7/
Budeme sa maximálne snažiť o čo najväčšiu
transparentnosť, najmä vo vzťahu k rozhodovacím
procesom (výber projektov, výber hodnotiteľov...),
ale takým spôsobom, aby (na rozdiel od súčasného
obdobia) toto zároveň nemalo výrazne negatívny vplyv
na efektívnosť a plynulosť implementácie.62 K tomu využijeme
aj spoluprácu s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa môžu
zapájať v pozícii pozorovateľov do výberového procesu,
zúčastňujú sa napr. výberu hodnotiteľov, prideľovania
projektov, ale aj samotného hodnotenia.
8/
Vytvoríme portál úspešných projektov v každom OP
a v každom samosprávnom kraji spolu s dodávateľmi
a faktúrami.
NÁROKOVATEĽNOSŤ
Princíp, ktorý potláča korupciu.
9/
Zabezpečíme uplatňovanie princípu nárokovateľnosti 63
v rámci podpory subjektov verejnej správy vrátane
subjektov územnej samosprávy, resp. vo všeobecnosti
vo všetkých prípadoch, kedy nie je zmysluplné poskytovanie
podpory na dopytovo-orientovanom princípe (napr.
v prípade podpory podnikateľských zámerov je žiaduce
vyberať projekty na princípe súťaže).
10/

zrealizovať na dosiahnutie cieľov stratégie.64 Príslušné
subjekty ako nositelia daných projektov budú vopred
vedieť, že dostanú podporu za podmienky splnenia vopred
jasne stanovených podmienok na poskytnutie pomoci,
ktoré sa definujú vo vyhlásených výzvach, resp. základné
podmienky možno definovať ešte pred vyhlásením výzvy,
napr. v rámci harmonogramu výziev
alebo v „informačných listoch“ o jednotlivých výzvach.65
11/
Budeme presadzovať výrazné zníženie počtu
operačných programov.
12/
Budeme uplatňovať tzv. tematickú koncentráciu –
koncentráciu na obmedzený počet priorít financovaných
z eurofondov.
13/
Budeme presadzovať, aby boli z eurofondov v maximálne
možnej miere podporované tri základné oblasti:
a/

doprava (diaľnice, cesty, železnice, verejná
osobná doprava)

b/

životné prostredie a energetika

c/

výskum a inovácie

14/
Budeme presadzovať širšie využitie návratnej formy
pomoci na podporu podnikateľských subjektov.66

Základným východiskom na uplatnenie tohto princípu
je vytvorenie kvalitných stratégií pre jednotlivé
sektory/odvetvia, na ktorých podporu sa plánujú
využiť eurofondy. Súčasťou stratégií musí byť aj zoznam
konkrétnych prioritných projektov, ktoré je potrebné
62 Ako príklad možno uviesť otázku zverejňovania mien hodnotiteľov vo väzbe na konkrétne projekty. Je to na pohľad pekné opatrenie na zabezpečenie transparentnosti výberu
projektov, ale z pohľadu vplyvu na efektívnosť procesu výberu projektov je to katastrofa. Vytvorili by sme tým pre neúspešných žiadateľov priestor pre „konfrontovanie“
hodnotiteľov, čoho dôsledkom by bol ešte väčší nezáujem hodnotiteľov, aký evidujeme v tomto programovom období, čo by sa priamo odzrkadlilo na rýchlosti a možno
aj kvalite výberu projektov. Navyše, keďže každý neúspešný žiadateľ má možnosť sa odvolať, vytvorili by sme takýmto návrhom priestor na korupciu, keďže neúspešný žiadateľ
by sa mohol pokúsiť kontaktovať hodnotiteľa a motivovať ho, aby zmenil názor (dnes sú postupy nastavené tak, že k odvolaniu žiadateľa sa vyjadruje hodnotiteľ, ktorý daný projekt hodnotil).
63 Nárokovateľnosť je princíp poskytujúci žiadateľovi z verejného sektora istotu, že po splnení všetkých stanovených podmienok vo výzve bude jeho projekt automaticky
podporený. Týmto sa odstráni subjektívne rozhodovanie hodnotiteľa a vo veľkej miere eliminuje korupčné a klientelistické správanie, pretože obce, resp. verejný sektor
nebude musieť súťažiť a hľadať politickú či inú podporu pre svoje projekty.
64 Eurofondy sú iba doplnkový (aj keď často finančne majoritný) nástroj na realizáciu štátnej politiky v jednotlivých oblastiach hospodárstva. My sa správame ako „opice“. Čakáme,
koľko z Bruselu dostaneme a potom narýchlo vymýšľame, na čo a ako ich minieme... To je aj jeden z hlavných dôvodov časového sklzu v čerpaní, keďže u nás sa aj v čase, keď sa
už má iba čerpať (vyberať a implementovať projekty), programuje, t. j. špecifikujú sa priority. Všetky relevantné strategické dokumenty by mali byť pripravené na začiatku
programového obdobia, ale na Slovensku stále opakujeme rovnakú chybu. Už aj EK sa na to nemohla pozerať a zadefinovala v tomto období tzv. ex ante kondicionality
(podmienky, ktoré musia byť splnené pred začiatkom implementácie). Tieto zahŕňali niektoré kľúčové strategické dokumenty napr. v oblasti životného prostredia, informatizácie
alebo vedy a výskumu. My sme s ich prípravou samozrejme meškali (napr. v prípade RIS3 v oblasti V a V sme meškali cca 3 roky), a tak sme meškali aj s čerpaním. Ale aspoň nás EK
donútila rozmýšľať strategicky a nerozhadzovať peniaze chaoticky na všetky SMER-y.
65 Uvedeným princípom sa zabezpečí výrazná úspora verejných zdrojov, racionalizácia využitia kapacít, zároveň budú môcť jednotlivé subjekty lepšie plánovať svoje rozvojové
projekty, hľadať si iné možnosti podpory (napr. Envirofond) v prípade, ak nebudú zahrnuté v rámci konkrétnej stratégie.
66 Návratné formy pomoci sú pre podnikateľov oveľa výhodnejšie ako štandardné bankové produkty (zvýhodnené úrokové sadzby, ručenie, rizikový kapitál, podpora start-upov...).

II./ časový sklz v príprave operačných programov,
programovej a riadiacej dokumentácie
a informačných systémov (ITMS), keď z dôvodu
nepripravenosti najmä východiskových
stratégií a pravidiel na implementáciu
definovaných na národnej úrovni došlo
k výraznému oneskoreniu jednotlivých OP
(v prípade niektorých OP aj o 2 roky) napriek
tomu, že samotné OP boli už schválené;

PROCESY
Systém riadenia operačných programov spolufinancovaných
z európskych fondov sa skladá z troch základných
procesných fáz:
Programovanie zahŕňajúce prípravu programového
obdobia, operačného programu a riadiacej dokumentácie.
Implementácia OP zahŕňajúca prípravu a vyhlasovanie
výziev na predkladanie projektov, výber projektov
a implementáciu projektov (uzatvorenie zmluvy, kontrola
VO, realizácia projektu a platby, kontrola a monitorovanie
projektov).

III./ nevhodné nastavenie implementačnej stratégie
niektorých OP tak, aby boli v správny čas
vyhlásené výzvy s vhodným zameraním,
výškou alokácie a nastavením kľúčových
podmienok ovplyvňujúcich rýchlosť
implementácie;

Monitorovanie a hodnotenie OP, ktoré sleduje pokrok
v čerpaní európskych peňazí a vyhodnocuje napĺňanie
cieľov v danom OP.
B/

vysoká administratívna náročnosť implementácie
OP, predovšetkým procesu výberu projektov;

C/

dôraz na formálnu stránku výstupov prijímateľov
v rámci jednotlivých implementačných procesov
namiesto sústredenia sa na výstupy a výsledky
projektov.

Súčasný stav
Implementácia operačných programov v SR je dlhodobo
sprevádzaná viacerými problémami prejavujúcimi sa
vysokou mierou administratívnej náročnosti tak na strane
prijímateľov, ako aj na strane poskytovateľov, nízkou
mierou právnej istoty na strane prijímateľov a v konečnom
dôsledku pomalým čerpaním a prepadaním pridelených
finančných prostriedkov. Tieto problémy zahŕňajú najmä:
A/

nezvládnuté programovanie charakterizované
najmä nasledujúcimi nedostatkami:
I./

stanovenie príliš širokého rozsahu priorít,67
čo je následne náročné zvládnuť, keďže je
potrebné do systému zapojiť vysoký počet
ministerstiev a ich podriadených subjektov
a je potrebné administrovať vysoký počet
výziev v rôznych oblastiach s relatívne nízkou
alokáciou, na rozdiel od žiaducej koncentrácie
na malý počet „veľkých“ priorít;

Na základe týchto skutočností budeme v príprave
nového programového obdobia 2021 – 2027
(v procese prípravy a samotného čerpania
eurofondov) presadzovať nasledujúce kroky.

Riešenia SaS:
15/
Vytvoríme podmienky na optimalizáciu implementačnej
štruktúry - vytvorenie jednej národnej inštitúcie
pre eurofondy (neplatí pre veľké infraštrukturálne
projekty a spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ).69

67 Keď už ani reálne nemožno hovoriť o národných prioritách, ale o plošnom vykrývaní verejných výdavkov.
68 Je neakceptovateľné, aby schvaľovanie projektov trvalo cca 1 rok.
69 Jedna agentúra pre eurofondy prinesie výrazné zjednodušenie procesov implementácie jednak pre poskytovateľa, teda pre štát (menej inštitúcií, menej úradníkov, jasná
zodpovednosť ) a zároveň výrazne uľahčí život žiadateľom. Výsledkom fungovania takejto inštitúcie budú jednotné a zjednodušené procesy, jasná zodpovednosť, výrazne
lepšia a efektívna kontrola a jednoduchší, ľahší a zrozumiteľný prístup k eurofondom.
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16/
Zjednodušíme riadiacu dokumentáciu 70 - komunikáciu
so žiadateľmi tzv. ľudskou rečou naprieč jednotlivými
operačnými programami (výzvy, príručky, formuláre
projektov, žiadosť o platbu atď.).
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17/
Chceli by sme viac využívať a zapojiť regionálne štruktúry
(informačné centrá pri VÚC), resp. skvalitniť ich činnosť,
aby kvalifikovane pomáhali obciam a mestám pri príprave
projektov, hlavne v tých obciach, kde nemajú dostatok
pracovníkov a financií na prípravu projektov. Tieto štruktúry
budú financované z tzv. technickej pomoci.
18/
Pripravíme dokumentáciu kvalitne a včas tak, aby už
k začiatku programového obdobia bolo jasné, čo a akým
spôsobom bude podporované. Aby sa nezopakovala
situácia z tohto PO, keď z dôvodu nepripravenosti
východiskových koncepcií (napr. RIS3 SK) a nepripravenosti
pravidiel došlo k výraznému oneskoreniu začiatku
implementácie jednotlivých OP (v priemere o cca 2 roky).71
19/
Budeme uplatňovať výsledkovo orientovaný prístup,
to znamená minimalizovať dôraz na formálnu stránku
výstupov žiadateľov 72 v rámci jednotlivých implementačných
procesov.
20/
Zabezpečíme maximálne možné využívanie
zjednodušeného vykazovania výdavkov vo vyhlasovaných
výzvach s cieľom znížiť administratívnu náročnosť
prijímateľov v súvislosti s preukazovaním oprávnenosti
vynaložených výdavkov.73

70 Napríklad zjednodušenie textov pre žiadateľov, aby nemuseli čítať niekoľko 100-stranové dokumenty pri príprave a implementácii projektov.
71 Ako príklad možno uviesť výstavbu cestnej infraštruktúry (zadefinovanie prioritných úsekov podľa stupňa priority definovaného na základe relevantných faktorov, intenzita
dopravy, medzinárodné záväzky týkajúce sa budovania TEN-T koridorov ...), podobne aj v oblasti ochrany životného prostredia, kde našťastie už máme vo viacerých sektoroch
(zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, ochrana prírody v chránených oblastiach...) vytvorené pomerne dosť dobré stratégie, z ktorých sa dá vychádzať pri definovaní
priorít, ktoré budú podporené z fondov.
71 Ako príklad možno uviesť výstavbu cestnej infraštruktúry (zadefinovanie prioritných úsekov podľa stupňa priority definovaného na základe relevantných faktorov, intenzita
dopravy, medzinárodné záväzky týkajúce sa budovania TEN-T koridorov ...), podobne aj v oblasti ochrany životného prostredia, kde našťastie už máme vo viacerých sektoroch
(zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, ochrana prírody v chránených oblastiach...) vytvorené pomerne dosť dobré stratégie, z ktorých sa dá vychádzať pri definovaní
priorít, ktoré budú podporené z fondov.
72 Aby kvalitné projekty, ktoré majú významný potenciál, mohli prispieť k cieľom OP a neboli neschválené pre jeden formálny nedostatok (napr. splnomocnenie neoverené notárom).
73 Napr. vykazovanie personálnych výdavkov prostredníctvom paušálnej sadzby.
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ODVODOVÝ
BONUS

Odvodový bonus je komplexná reforma odvodov
a sociálnych dávok. Spolu s daňami tvoria celok,
ktorý by sa dal nazvať „Finančný vzťah medzi občanom
a štátom“. Ide o toky peňazí a najmä tisícky pravidiel,
ktoré určujú sumy, podmienky a spôsob ich vyplácania.
Dane a odvody tečú od občanov k štátu, sociálne dávky
od štátu k občanom. Dane boli reformované Rovnou
daňou. Odvody a sociálne dávky reformuje Odvodový
bonus, podľa tých istých princípov ako dane, to je
spravodlivosť, neutrálnosť, jednoduchosť a účinnosť.
Odvodový bonus nahrádza dnešných 13 rôznych odvodov
a cca 100 rôznych sociálnych platieb. Dnes nepredstaviteľným
spôsobom zjednodušuje systém (počet premenných klesne
z vyše 300 na menej ako 30) a odstraňuje bariéry medzi
nepracovaním a pracovaním.
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Prečo potrebujeme
Odvodový bonus?
Demografický vývoj v 21. storočí
V roku 1979 sa na Slovensku narodilo historicky najviac
detí, a to vyše 98 tisíc. Dnes, o 40 rokov neskôr, majú
tieto deti logicky 40 rokov, pracujú a platia odvody
do prvého – priebežného piliera. Priebežný pilier je taký,
v ktorom sa prijaté odvody na starobné poistenie ihneď
použijú na vyplatenie dôchodkov dnešným dôchodcom.
Keďže dôchodcov je citeľne menej, priebežný systém
dôchodkového zabezpečenia viac-menej funguje.
Viac-menej preto, lebo už aj dnes je 1. pilier deficitný, teda
príjmy sú nižšie ako výdavky. Tento rozdiel sa však darí
vykrývať prebytkami z nemocenského poistenia a poistenia
proti nezamestnanosti, ako aj dotáciami štátu.
Posuňme sa však o 30 rokov dopredu, do roku 2049.
Historicky najsilnejší ročník sú 70-roční dôchodcovia
a ich budú živiť štyridsiatnici, teda tí, ktorí sa narodili
v roku 2009. Bude ich však už len 58-tisíc. Pomer sa teda
obráti, a to je z dnešného pohľadu nepredstaviteľný problém.
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Priebežný systém dôchodkového zabezpečenia bol
zavedený za Bismarcka v roku 1889, keď priemerná doba
dožitia bola 48 rokov a vek odchodu do dôchodku bol
70 rokov. Dôchodky tak nebolo prakticky komu vyplácať.
O 130 rokov neskôr však vek odchodu do dôchodku klesol
zo 70 na 62 rokov a doba dožitia stúpla zo 48 na 74 74 rokov.
V kombinácii s výrazne nižšou pôrodnosťou (pokles
z 98 na 58 tisíc narodených detí ročne) je prvý, priebežný
pilier dôchodkového zabezpečenia neudržateľný.75
Dalo by sa namietať, že 1. pilier je v poriadku, len treba
zvýšiť odvody. Problém je v tom, že už dnes má Slovensko
jedny z najvyšších odvodov v Európe a každé ďalšie zvýšenie
nielen, že vedie k nárastu čiernej práce, ale aj znižuje
konkurencieschopnosť Slovenska.
Neudržateľnosť a vysoké odvody nie sú jediné črty
dnešného 1. piliera. Aj nespravodlivosť je veľký problém.
Tá spočíva v tom, že chudobní doplácajú na bohatých, a to
vzniklo takzvanou zásluhovosťou. Zásluhovosť je princíp,
podľa ktorého dostane vyšší dôchodok ten, kto platil vyššie
odvody. To je správne a samo osebe spravodlivé. No vôbec

74 http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SLOVSTAT/om2020rs/Stredn%C3%A1%20d%C4%BA%C5%BEka%20%C5%BEivota%20pod%C4%BEa%20pohlavia%20pre%20
5-ro%C4%8Dn%C3%A9%20vekov%C3%A9%20skupiny%20%5Bom2020rs%5D
75 Viac k tejto téme nájdete v knihe Odvodový bonus III, ktorú vám radi zašleme. Stačí napísať na adresu sekretariat@sas.sk.
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sa nezohľadňujú dva faktory: po prvé, bohatí majú
o poznanie vyššiu šancu sa dôchodkového veku vôbec dožiť
a po druhé, spomedzi tých, ktorí sa dôchodkového veku
dožijú, si dôchodok užijú bohatí dlhšie ako chudobní.

Konkrétne nedostatky dnešného systému sme zhrnuli
do piatich okruhov, ale môžeme zodpovedne vyhlásiť,
že jeho skutočná bieda sa ukáže až po intenzívnom štúdiu
celého systému:

Z uvedených dôvodov si demografický vývoj na Slovensku
a nastavenie dnešného 1. piliera priam vynucujú zásadnú
zmenu dôchodkového zabezpečenia. Niečo sa už udialo
v roku 2005, keď vznikol 2. pilier, ktorý je sporivý. Cez
tento pilier sa už nevyplácajú dôchodky z odvodov
pracujúcich, ale každý si šetrí na svoj dôchodok sám. Vznikli
dôchodcovské správcovské spoločnosti (DSS), do ktorých
sa platili odvody až 9 % hrubého príjmu. Tento odvod
nebol použitý na okamžité vyplatenie dôchodkov dnešným
dôchodcom, ale DSS ho zhodnocuje napríklad tak,
že investuje do akcií a keď sporiteľ dosiahne dôchodkový
vek, vyplatí vklad aj zhodnotenie jemu.

a/

sociálny a daňový systém nemotivuje pracovať
a brzdí tvorbu pracovných miest;

b/

zásluhovosť v odvodoch spôsobuje problémy;

c/

sociálny a odvodový systém
je administratívne náročný;

d/

sociálny a odvodový systém nie sú v súlade
s daňovým systémom;

e/

podpora rodín s deťmi je slabá a zle nastavená.

Žiaľ, Robert Fico uštedril 2. pilieru silné rany, znížil odvod
z 9 na 4 %,76 obmedzil investovanie, a tak sme sa vrátili
o niekoľko rokov späť.
NEDOSTATKY DNEŠNÉHO SYSTÉMU
Slovo „nedostatky“ budí dojem, že v podstate je náš
systém odvodov a sociálnych dávok celkom fajn, len treba
odstrániť zopár nedostatkov. Nie je to tak. Za posledných
viac ako 25 rokov vznikol jeden paškvil, ktorý je postavený
na úplne pomýlených princípoch a má také zásadné chyby,
že je nevyhnutné ho od základov zreformovať.
To, že zvyšok EÚ má porovnateľný problém, síce upokojí, ale
nepomôže. Náš sociálny systém je postavený na alimentácii
nepracovania. To znamená, že platíme sociálne dávky ako
náhradu mzdy, a nie ako doplnok k nízkej mzde. Dávame
almužny namiesto pomocnej ruky, ryby namiesto udice.
Naša vláda sa snaží pomocou sociálnych dávok vytiahnuť
časť obyvateľstva nad hranicu chudoby. V štatistikách
oficiálnej chudoby sa možno prejaví zlepšenie, ale len
vďaka dávkam, a nie preto, že by sa zlepšila schopnosť
alebo motivácia ľudí sa uživiť vlastnou prácou.

a/ Sociálny a daňový systém
nemotivuje pracovať.
Príklad

Predstavte si matku s dvomi deťmi, ktorá nepracuje,77
ale má možnosť začať pracovať za 520 € hrubej mzdy, čo
pre jej potenciálneho zamestnávateľa znamená osobné
náklady 703 €. Jej čistý príjem stúpne z 363,38 €78 (ktoré
dostáva ako alimentáciu štátu za nepracovanie) na
523,36 €,79 čiže o 159,98 € – je otázne, či jej to pokryje
aspoň náklady spojené s tým, že začala pracovať).
Otázka
Motivuje náš sociálny systém viac pracovať
pri nízkych mzdách?
Odpoveď
Kto sa v tomto systéme snaží viac pracovať,
padol z jahody.

76 Od roku 2017 stúpa odvod do II. piliera o 0,25 % ročne. V roku 2019 je 4,75 %. V roku 2024 by mal dosiahnuť 6 %.
77 Predpokladá sa, že sa rekvalifikuje alebo robí nejaké drobné obecné práce a dostáva aktivačný príspevok, prípadne poberá ochranný príspevok.
78 Keď vôbec nepracuje, dostáva od štátu dávku v hmotnej núdzi 123,10 €, aktivačný príspevok (prípadne ochranný príspevok) 66,20 €, príspevok na dve nezaopatrené deti 36,20 €,
príspevok na bývanie 89,20 € a prídavky na dve deti 48,68 €.
79 Ak budú mať obe deti menej ako 6 rokov, od 1. 4. 2019 sa suma zvýši v dôsledku dvojnásobného daňového bonusu na 567,69 €. Keďže toto opatrenie bude stáť dodatočné
milióny, ktorými sme v prepočtoch OB nedisponovali, v porovnaní uvádzame pôvodnú sumu.

Samozrejme, bavíme sa o nízkych mzdách, ktorým štát
„konkuruje“ sociálnymi dávkami a vytvára tak absurdne
vysoké zdanenie posledného zarobeného eura (marginálne
zdanenie).80 Nárast superhrubej mzdy je totiž sprevádzaný
nielen vyššou daňou z príjmu a vyššími odvodmi, ale aj
znižovaním sociálnych dávok, čo tiež znižuje celkový čistý
príjem a zvyšuje marginálne zdanenie.
Niektoré sociálne dávky sa znižujú o 75 % 81 nárastu príjmu,
iné skokovo pri dosiahnutí určitej príjmovej hranice. Niektoré
dávky zohľadňujú do celkových príjmov aj iné dávky a niektoré
len sám čistý príjem atď.
Výsledok skúmania je, že štát sociálnymi dávkami konkuruje
nízkym mzdám a vytvára tak bariéru medzi nepracovaním
a pracovaním. Pomer medzi čistým príjmom v prípade
nepracovania a pracovania za nízku mzdu je tak smiešne
nízky. V uvedenom príklade to je 159,98 € pri superhrubej
mzde 703 €. Za 97 centov (160 €/165 hod.) efektívneho
prírastku čistého príjmu na hodinu si predsa nikto nebude
ráno obúvať topánky a chodiť do roboty.
A práve tie najnižšie mzdy, ktoré ako jediné môžu vyriešiť
nezamestnanosť tých najmenej vzdelaných, (viac než
polovica nezamestnaných 82 má len základné a nižšie
stredné vzdelanie), sú zaťažené sociálnymi odvodmi
v plnej výške. Takže na nízke mzdy „útočí“ štát nielen škálou
sociálnych dávok, ale aj sociálnymi odvodmi v plnej výške.

Otázka
Oplatí sa zamestnávateľom vytvárať pracovné
miesta s nízkou pridanou hodnotou?
Odpoveď
Ale kdeže, lacná práca je drahá.
Profituje z nej štát, nie zamestnanec.

Výsledkom sociálneho systému, v ktorom sa neoplatí
pracovať, je trvalo vysoká dlhodobá nezamestnanosť.
Hlavný dôvod, prečo dnešný sociálny systém nemotivuje
pracovať za nízku mzdu, však je, že neexistuje súbeh 83
sociálnej dávky a nízkej mzdy. A ak dane, odvody a sociálne
dávky budú riešené izolovane, tak nikdy žiaden súbeh ani
existovať nebude. Na to musí byť jeden jediný systém
definujúci finančný vzťah medzi občanom a štátom,
ktorý platí od nultého eura príjmu do nekonečna. Chce to
jedno spoločné riešenie bez skokov a zlomových bodov.
Takéto riešenie existuje, volá sa Odvodový bonus.

b/ Zásluhovosť v odvodoch
spôsobuje problémy.
Aj keby sme hneď prijali argument, že zásluhovosť je dobrá
vec, nijako to nevysvetľuje, prečo odvody na princípe
zásluhovosti vôbec musia existovať, prečo musia pracujúci
do systému verejných financií odvádzať peniaze, z ktorých
vznikajú nároky na základe zásluhovosti. Zásluhovosť
patrí do súkromného sektora, do moderného sociálneho
systému nepatrí a je na to hneď niekoľko dobrých dôvodov:
Zásluhovosť v 1. pilieri je nespravodlivá. Argument,
že zásluhovosť vo verejných financiách je dobrá vec, lebo
pri nárokoch zohľadňuje množstvo peňazí odvedených
do sociálneho systému, znie síce na prvé počutie správne,
ale v prípade starobného poistenia nie je pravdivý.
Zásluhovosť v prvom priebežnom pilieri je nespravodlivá.
Paradoxne, práve chudobní prispievajú bohatým na
dôchodky. Zásluhovosť, ako bola v roku 2004 zavedená do
I. priebežného piliera,84 je spravodlivá len v jednej rovine,
a to vo výške mesačného dôchodku. To znamená, kto
odvádza na starobné poistenie viac, dostane vyšší mesačný
dôchodok. Je tu ale jeden podstatný problém, ktorý
nebol ani len náznakom zohľadnený – dĺžka poberania

80 Marginálnemu zdaneniu sa hovorí aj hraničné zdanenie. Ak zarábate 1 000 € a zvýšite svoj príjem na 1001 € (samozrejme to nemusí byť len o 1 €, môže to byť aj jeden cent),
tak z posledného zarobeného eura (na úrovni 1000 €) zaplatíte 19 centov, lebo máme daň 19 %. Marginálne zdanenie je teda 19 %.
Pojem zdanenie môžete rozšíriť aj na odvody, ktoré máte platiť a ešte aj na sociálne dávky, ktoré vám štát zníži, ak vám stúpne príjem. Ak zarábate veľmi málo, povedzme 100 €
(zametáte firemný areál hodinu denne) a zvýšite svoj superhrubý príjem o 1 €, štát najprv zoberie 36 centov na odvodoch a ešte aj zníži sociálne dávky o 48 centov a vám
z 1 € ostane 16 centov. Marginálne zdanenie je teda šialených 84 percent.
81 § 15 ods.1 zákona o pomoci v hmotnej núdzi 417/2013 Z. z.
82 http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID(%22i5DF593097F1740FD9D7D322C1E27CA8F%22)&ui.
name=Nezamestnan%c3%ad%20pod%c4%bea%20vzdelania%20%5bpr3118qr%5d&run.outputFormat=&run.prompt=true&cv.header=false&ui.backURL=%2fcognosext%2f
cps4%2fportlets%2fcommon%2fclose.html&run.outputLocale=sk
83 Súbeh, ktorý dnes existuje, znižuje za každé dodatočné euro príjmu sociálnu dávku o 75 centov. To je tak veľa, že o súbehu sa nedá hovoriť.
84 http://sulik.sk/dochodky-od-alchymie-k-chaosu/
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dôchodkov. Z nízkych príjmových skupín sa 20 % ľudí
nedožije dôchodkového veku, zatiaľ čo z vysokých
príjmových skupín je to len 10 %. A potom, spomedzi tých,
ktorí sa dôchodkového veku dožijú, poberajú ľudia
z nízkych príjmových skupín v priemere 10 rokov dôchodok
a z vysokých až 18 rokov. Z toho vyplýva, že tým, že chudobní
si svoj dôchodok nestihnú užiť, prispievajú bohatým,
ktorí si ho užívajú nadpriemerne dlho. Pri tomto tvrdení
vychádzame z nemeckého prieskumu prof. Karla
Lauterbacha, ktorý to na vzorke 22 tis. ľudí preukázal.85

Tabuľka
Štát

Sociálne odvody ako % z osobných nákladov
Zamestnanec

Zamestnávateľ

Francúzsko

10,6%

26,0%

Spolu
36,6%

Rakúsko

14,0%

22,2%

36,2%

Maďarsko

15,0%

19,0%

34,0%

Slovensko

10,2%

23,6%

33,8%

Nemecko

17,4%

16,3%

33,7%

Česko

8,2%

25,4%

33,6%

Belgicko

10,9%

22,2%

33,1%

Slovinsko

19,0%

13,9%

32,9%

Grécko

12,8%

20,0%

32,8%

Taliansko

7,2%

24,0%

31,2%

Poľsko

15,3%

14,1%

29,4%

Švédsko

5,3%

23,9%

29,2%

Portugalsko

8,9%

19,2%

28,1%

Španielsko

4,9%

23,0%

27,9%

Turecko

12,8%

14,9%

27,7%

Odvody, hoci obsahujúce zásluhovosť, sú vynútené.
A preto o dobrovoľnosti nemôže byť ani reči. Stačí si
predstaviť, čo by sa asi stalo, keby boli odvody zrazu
dobrovoľné. Väčšina by ich neplatila, lebo daňovníci ich
vnímajú ako peniaze vyhodené von oknom. A kto by chcel
platiť odvody, aby bol pre prípad núdze poistený, či mal
našetrené, môže tak spraviť v súkromnom sektore.

Estónsko

1,2%

25,3%

26,5%

Fínsko

7,6%

18,2%

25,8%

Japonsko

12,5%

13,2%

25,7%

priemer OECD

8,2%

14,2%

22,4%

Holandsko

11,8%

10,1%

21,9%

Luxembursko

11,0%

10,8%

21,8%

Slovensko - s OB

19,0%

0,0%

19,0%

Odvodové zaťaženie je kvôli zásluhovosti príliš vysoké,
na Slovensku dokonca jedno z najvyšších v Európe,
ako vidieť z nasledujúcej tabuľky:

Nórsko

7,3%

11,5%

18,8%

Veľká Británia

8,5%

9,8%

18,3%

Kanada

6,6%

10,4%

17,0%

Kórea

7,6%

9,4%

17,0%

USA

7,1%

7,7%

14,8%

Írsko

3,6%

9,7%

13,3%

Izrael

7,6%

5,3%

12,9%

Švajčiarsko

5,9%

5,9%

11,8%

Mexiko

1,2%

10,4%

11,6%

Island

0,3%

6,4%

6,7%

Čile

7,0%

0,0%

7,0%

Austrália

0,0%

5,6%

5,6%

Dánsko

0,0%

0,8%

0,8%

Nový Zéland

0,0%

0,0%

0,0%

Vybrané prostriedky použité na zásluhovosť štát
spravuje neefektívne. Štát spravuje všetky prostriedky
neefektívne, ale pri financovaní solidarity nemáme inú
alternatívu. Solidaritu, teda prerozdelenie príjmov
od bohatých k chudobným tak, aby mal každý zabezpečené
aspoň životné minimum a základnú zdravotnú starostlivosť,
súkromný sektor zabezpečiť nedokáže. Túto úlohu musí
prevziať štát. No zásluhovosť, či už cez poistenie alebo
sporenie, poskytuje súkromný sektor oveľa lepšie.

Zdroj: https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/taxing-wages-2018_tax_wages-2018-en#page20

85 Odvodový bonus III, strana 33, http://sulik.sk/wp-content/uploads/2016/11/odvodovy-bonus-3-richard-sulik-mihal.pdf

Kvôli zásluhovosti nie je možné zaťažiť prácu a kapitál
rovnako. Zásluhovosť na základe poistného princípu,
napríklad nemocenské poistenie, znamená, že v prípade
poistnej udalosti, čiže výpadku príjmu z dôvodu choroby,
dostane poistený náhradu mzdy v závislosti od výšky jeho
odvodu. Kedy však nastane výpadok príjmu z dôvodu
choroby u niekoho, kto má príjmy napríklad len z dividend?
Predsa mu neprestanú plynúť dividendy len preto, že ochorie.
To znamená, že prácu štát zaťaží vynútenými odvodmi
na nemocenské poistenie, zatiaľ čo kapitál týmito odvodmi
zaťažiť z podstaty veci nedokáže.
Nerovnomerné zaťaženie práce samotnej. Nielen,
že zaťažujeme daňou a odvodmi prácu dva a pol krát viac
ako kapitál, ale ani samotnú prácu nedokážeme zaťažiť
rovnako. Predstavme si firmu, ktorá je ochotná vynaložiť
10 000 € ročne na údržbu budovy (bez materiálu).
Potenciálny záujemca má tri možnosti: 1. v tejto firme
sa zamestnať, 2. otvoriť si živnosť a fakturovať a 3. založiť si
vlastnú s.r.o. a vyplácať si celý jej príjem ako zisk. Ako vidieť,
v každom prípade má iný čistý príjem. Naopak, s OB,
bez ohľadu na to, akú formu práce si zvolí, je čistý príjem
stále ten istý.

c/ Sociálny a odvodový systém
je administratívne náročný.
Finančný vzťah medzi občanom a štátom definuje dnes
17 zákonov, niekoľko vyhlášok a výnosov.86 Zamestnanec
platí päť rôznych odvodov a zamestnávateľ osem. Sociálne
odvody sa vypočítavajú najviac z 7 násobku priemernej
mzdy a úrazové poistenie sa úplne nekoncepčne odvádza
z celého príjmu. V roku 2017 bol strop pre zdravotné odvody
zrušený. Z toho 11 rôznych odvodov (7 zamestnávateľ
a 4 zamestnanec) sa platí do Sociálnej poisťovne. Keby
to delenie malo aspoň nejaký zmysel, no na konci roka
Sociálna poisťovňa aj tak prebytkovými fondmi vykryje tie
deficitné, takže opäť všetky peniaze skončia v jednom vreci.
Keď je systém odvodov komplikovaný, tak systém
sociálnych platieb je hyperkomplikovaný. Dnes platné
zákony poznajú približne 90 rôznych platieb, pomocou
ktorých štát realizuje sociálnu politiku.

Tabuľka

Zaťaženie samostatného daňovníka
PO (s.r.o.)

Zamestnanec

SZČO

dnes

dnes

dnes

Systém OB

10000

10000

10000

10000

-

-

-

1461

Odvod zamestnávateľa

2604

-

-

-

Odvody zamestnanca /SZČO

991

3173

-

2178

Nezdaniteľné minimum

3937

3937

-

-

Základ dane

2468

2731

10000

11461

Daň z príjmov

469

519

2100

2178

-

-

700

-

5936

6308

7200

7106

Cena práce
Odvodový bonus

Daň z príjmu z dividend
Čistý príjem

86 Odvodový bonus III, strana 95
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Údajný dôvod na takýto vysoký počet je adresnosť,
ktorá má zabezpečiť „dávky na mieru“. A naozaj, počet
možných kombinácií dávok prekračuje počet
obyvateľov Slovenska. To samo osebe tragédia nie je,
veď aj automobilky dokážu dodať jeden model auta vo
viacerých kombináciách, ako je počet obyvateľov na zemi.
Smutné je, že máme dávky, ktoré dostanú mesačne dvaja
– traja ľudia, alebo ktoré nedostáva nikto, a máme ich len
preto, lebo sa naši sociálni inžinieri potrebovali realizovať.
Pritom v žiadnom prípade nie je pravda, že dávka, ktorú
nikto nedostáva, nič nestojí. Stojí, a nie málo. Začína to
legislatívnym procesom a končí vyškolením príslušných
úradníkov.
Ale dajme tomu, že si môžeme dovoliť vytvoriť dávku pre
5 ľudí, lebo na to máme. Systém však nestačí len vytvoriť,
treba ho aj „udržiavať“. Nemáme síce ani len potuchy, koľko
ročne stojí „údržba“ 87 systému s názvom Finančný vzťah
medzi občanom a štátom, ale čím viac parametrov má,
tým je komplikovanejší a drahší na „údržbu“. Keď máme
napr. parameter 24,34 € mesačne prídavok na dieťa, tak
treba minimálne raz do roka nariadením vlády SR túto
sumu valorizovať.
Koľko je parametrov,88 ktoré musí úradnícka mašinéria
udržovať v aktuálnosti? Celkom sme narátali 316 rôznych,89
od seba nezávislých premenných.
Daňový systém

9 parametrov,

Odvodový systém

94 parametrov,

Systém sociálnych platieb

213 parametrov,

Spolu

316 parametrov.

je možné takýto hyperkomplikovaný systém rozumne
udržiavať. Vidieť to aj na zjavne nezladených, miestami
až protichodných pravidlách. Na záver uvádzame niekoľko
vybraných nekonzistencií:
niektoré dávky sú stanovené podľa minimálnej mzdy
(daňový bonus), niektoré podľa životného minima
(náhradné výživné alebo dávka v hmotnej núdzi),
niektoré dávky sa upravujú k 1.1. a niektoré k 1. 7.,
niektoré dávky sú dané pevnou sumou, niektoré sú viazané
na životné minimum, niektoré sú viazané na priemernú
mzdu a niektoré sú viazané na minimálnu mzdu,
dávka v hmotnej núdzi je rovnaká pre matku s 1 dieťaťom,
ako aj pre matku so 4 deťmi,
pri pomoci v hmotnej núdzi sa nezohľadňuje počet prvých
štyroch detí a pri určení výšky životného minima áno,
vymeriavacie základy pre odvody do Sociálnej poisťovne
sa menia k 1. 7. a do zdravotnej poisťovne k 1. 1.,
rôzne miery zdravotného postihnutia, napr. 40 % a 70 %
pri posudzovaní invalidity, 50 % pri peňažných
kompenzáciách ŤZP,
poberatelia starobných dôchodkov neplatia invalidné
poistenie, ale poberatelia invalidných dôchodkov platia
invalidné poistenie.

Otázka
Ak súčasný systém má 316 premenných,
s koľkými ráta Odvodový bonus?
Odpoveď

Systém, ktorý má 316 premenných, je jednoducho nad
akúkoľvek ľudskú predstavivosť a dovolíme si tvrdiť,
že nikto nevie povedať, aký celkový dosah bude mať zmena
napr. 10 ľubovoľných parametrov. A, samozrejme, že nie

S menej ako 30.

87 Pod údržbou máme na mysli nutné aktualizácie, ktoré vyplynú zo zmeny iných zákonov, prispôsobovanie k trendom, dolaďovanie, valorizácie a pod.
88 Čo to je parameter?
Parameter je múdre slovo pre premennú. Napríklad prídavok na dieťa vo výške 24,34 € na mesiac má jeden parameter, a to výšku prídavku. To je jediné, čo sa dá meniť.
Daňový bonus vo výške 22,17 € mesačne na dieťa v prípade, že aspoň jeden z rodičov má mzdu vyššiu ako polovičku minimálnej mzdy, má dva parametre, a síce samotnú
výšku bonusu, ktorá je meniteľná, a nezávisle od nej je meniteľná aj výška minimálneho príjmu rodiča, napríklad z polovičky minimálnej mzdy na tretinu.
89 Odvodový bonus III, strana 41

Pri sociálnych odvodoch neexistuje ročné zúčtovanie,
zato pri daniach a zdravotných odvodoch áno. Keď má
niekto prvých 11 mesiacov plat len minimálnu mzdu
a 12. mesiac si vyplatí napr. 50-tis. € ako odmenu,
platí za prvých 11 mesiacov len minimálne odvody
a 12. mesiac sociálne odvody zo stropu vymeriavacieho
základu.

d/ Sociálny systém nie je v súlade
s daňovým systémom.
Po uskutočnení daňovej reformy k 1. 1.2004 bol slovenský
daňový systém niekoľko rokov moderný, jednoduchý a vo
svete uznávaný, zatiaľ čo ten sociálny bol a je prebujnený,
neefektívny a založený na prekrútených Bismarckových
princípoch z roku 1889. Napriek tomu, že daňový systém
„utrpel“ niekoľko zmien najmä počas druhej vlády Roberta
Fica (2012 až 2016), je v porovnaní so sociálnym systémom
stále výrazne jednoduchší. V každom prípade dnešný stav
v sebe skrýva množstvo problémov, ktoré pramenia hlavne
z toho, že na výpočet dane platia iné a jednoduchšie
pravidlá ako na výpočet odvodov. Týka sa to počtu sadzieb,
rôznych vymeriavacích základov a rôznych stropov
na výpočet odvodov. Uvádzame niekoľko príkladov:
Dividendy nie sú zaťažené sociálnymi odvodmi,
ale mzdy sú. To znamená, že akciová spoločnosť
môže vydať každému svojmu zamestnancovi jednu
zamestnaneckú akciu a zároveň mzdu znížiť na úroveň
minimálnej mzdy. Zvyšok mzdy dostane zamestnanec
ako podiel na zisku, ktorý nepodlieha sociálnym
odvodom. Spoločnosť a zamestnanec ušetria spolu
18,6 % z takto vyplatenej časti mzdy. Takisto sa akosi
pozabudlo na tantiémy, z ktorých sa neplatia ani
sociálne, ani zdravotné odvody.
Rôzne vymeriavacie základy. Dane a odvody nie sú
zladené ani v spôsobe ich výpočtu. Na výpočet dane
z príjmov sa nezdaniteľné minimum počíta ako
násobok životného minima. Pri odvodoch sa, naopak,
pri výpočte stropu vymeriavacieho základu používa
priemerná mzda. Nárok na uplatnenie daňového
bonusu sa určuje podľa násobku minimálnej mzdy.
Výsledkom je, že raz nastavené vzájomné pomery
sa v čase menia, lebo každá veličina sa vyvíja inak.
K tomuto sa pridá občasné zmrazenie niektorej veličiny
populistickou vládou.

e/ Podpora rodín s deťmi
je slabá a zle nastavená.
Ako sme uviedli už v prvej kapitole, rodí sa stále menej
detí. Od sedemdesiatych rokov pôrodnosť dlhodobo
klesala a posledné roky sa drží na úrovni približne 55- až
57-tisíc novonarodených detí ročne, čo je vyslovene málo
a onedlho to aj pocítime. Napriek tomuto dramatickému
trendu štát podporuje deti a rodičov málo a neefektívne.
Podpora detí je pre všetky príjmové skupiny rovnaká,
pritom by mala klesať s rastúcim príjmom rodičov chudobní rodičia potrebujú vyššiu podporu ako bohatí.
Podpora je na všetky deti v rodine rovnaká, pritom by mala
klesať s rastúcim počtom detí – živiť päť detí nie je päťkrát
drahšie, ako živiť jedno dieťa. Status dieťaťa by nemal hrať
rolu – či vyrastá v ucelenej rodine, s osamelým rodičom
alebo u pestúna, výška podpory by mala byť rovnaká.
V súčasnosti majú matky nárok na materskú dávku
a rodičovský príspevok. Materská sa poskytuje 34 týždňov
a jej výška je 75 % hrubého vymeriavacieho základu,
čo sa vyrovná čistému príjmu matky.90 Rodičovský
príspevok 91 sa vypláca až do troch rokov veku dieťaťa
a predstavuje najmä pre matky, ktoré predtým dobre
zarábali, výrazný pokles príjmov. Práve preto je dnes dieťa
pre lepšie zarábajúcich rodičov ekonomickým trestom.

90 Od 1. januára 2019 je maximálna mesačná materská 1 458,50 € (v mesiaci, ktorý mal 31 dní).
91 Od 1. januára 2019 je výška rodičovského príspevku 220,70 € mesačne.
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Dnešný sociálny systém je v takom zlom stave a má také
zásadné nedostatky, že zmeny jednotlivých parametrov
situáciu výrazne zlepšiť nedokážu, alebo pre komplexnosť
systému ju ešte viac zhoršia. Čo potrebujeme, je zmena
paradigmy, ktorá zavládne absolútne.

Otázka
Čo je to paradigma?
Odpoveď
Paradigma je múdre slovo pre súbor
pravidiel, zásad a princípov. Na rozdiel
od parametrických zmien, ktoré sa týkajú
jednotlivých premenných, to znamená,
že nejaký systém sa dolaďuje, majú
paradigmatické zmeny podstatný charakter.
Paradigmatickými zmenami sa zásadne mení
systém, napríklad prechod od Bismarckovho
sociálneho systému k sociálnemu systému
postavenom na Odvodovom bonuse.

Aké by teda mali byť pravidlá, na ktorých bude postavený
nový finančný vzťah medzi občanom a štátom, presnejšie
náš sociálny systém a systém odvodov? Najprv máme päť
princípov, ktoré sú totožné s tými, na základe ktorých bola
v roku 2004 robená daňová reforma: 92
Sloboda rozhodovania o vlastných peniazoch. Štát by teda
nemal svojim občanom odoberať viac peňazí,
ako je nevyhnutné.
Spravodlivosť. Obyvatelia v rovnakej príjmovej situácii
musia byť rovnako zaťažení, obyvatelia v lepšej príjmovej
situácii musia byť zaťažení viac ako ľudia v horšej.

Neutrálnosť. Dokonale neutrálne stanovená daň a odvod
nemenia správanie subjektov. Z pohľadu finančného
vzťahu medzi občanom a štátom musí byť úplne jedno,
či je občan zamestnanec, živnostník alebo či vlastní s.r.o.
a či ide o príjmy z práce alebo z kapitálu. Princíp
neutrálnosti dodržíme najlepšie tak, že budú pre všetko
platiť rovnaké pravidlá.
Jednoduchosť. Pravidlá finančného vzťahu medzi
občanom a štátom musia byť jednoduché a jednoznačné.
Účinnosť. Systém nesmie poskytovať legálne možnosti
vyhnutia sa plateniu daní a odvodov. Čím viac výnimiek
zákon obsahuje, tým ľahšie sa nájdu možnosti úniku.
Okrem princípov máme aj štyri zákonitosti, ktoré pri tvorbe
nového sociálneho systému musia byť dodržané, inak
vznikne zasa len množstvo problémov. Prvé tri sú prevzaté
z knihy „Príliš mnoho dobra“ 93 od Charlesa Murraya,
štvrtý je vlastný vynález.

Zákon nedokonalej selekcie. Každé všeobecné
pravidlo, ktoré definuje, kto má nárok na participáciu
v transferovom sociálnom programe, iracionálne
vylučuje niektoré osoby.

Napríklad študenti majú nárok na sociálne štipendium
len v prípade, ak príjem domácnosti, v ktorej žijú, je nižší
ako určitý násobok životného minima a potom tento
nárok strácajú. Samozrejme, môžeme zvýšiť hranicu na
poberanie sociálneho štipendia, ale tým problém len
posunieme. „Nikto nemá taký ostrý skalpel, aby odrezal
len tých nezasluhujúcich.“ 94 Možno teraz niekto prednesie
argument, že keď chceme podporiť len tých chudobných
študentov, musíme niekde dať hranicu. Lenže to toho
študenta, ktorý je tesne nad hranicou podmienky
na poberanie sociálneho štipendia, nezaujíma.
On to pociťuje ako iracionálne vylúčenie a príkru
nespravodlivosť.

92 Princípy nájdete podrobnejšie opísané v knihe Odvodový bonus III, strana 44.
93 Táto kniha by mala byť povinnou literatúrou pre všetkých, ktorí chcú hovoriť do sociálnej politiky. Nikto sa nemusí stotožniť so závermi, ale je skutočne „impressive“ čítať
vecný a precízny dokument o tom, ako zlyhala americká sociálna politika. A to na celej čiare. Murray, Ch.: Příliš mnoho dobra. Sociologické nakladatelství: Praha, 1998
94 Murray, Ch.: Příliš mnoho dobra. Sociologické nakladatelství: Praha, 1998, str. 203.

Zákon nezamýšľaných odmien. Každý sociálny
transfer zvyšuje čistú hodnotu toho, že sa človek
nachádza v stave, ktorý je dôvodom transferu.
Zoberme si zamestnanca, ktorý má problém so svojou
disciplínou. Chodí do práce neskoro, šéfovi sa to nepozdáva
a vyhodí ho. No my chceme, aby prácu mal, tak dáme
(novému) zamestnávateľovi príspevok na zamestnanie
znevýhodneného uchádzača. V podstate dáme novému
šéfovi peniaze za to, aby trpel niekoho, kto má problémy
s disciplínou (alebo s čímkoľvek iným), a vzniká otázka,
komu sme pomohli. Určite nie zamestnancovi, ten nemá
dôvod meniť svoju nedostatočnú disciplínu, má predsa ten
istý plat ako ostatní, a šéfovi sme dali „držhubné“, aby trpel
nedisciplinovanosť. V skutočnosti sme dali zamestnancovi
nezamýšľanú odmenu. A jedného dňa sa dotácia skončí,
náš zamestnanec sa krátko nato ocitne opäť na ulici
a sme na začiatku.
Zákon čistej škody. Čím je menšia pravdepodobnosť,
že nežiaduce správanie sa zmení dobrovoľne, tým je
väčšia pravdepodobnosť, že program, ktorý má takúto
zmenu navodiť, spôsobí čistú škodu.

Predstavme si rekvalifikačný kurz, ktorý má pomôcť
dlhodobo nezamestnaným (to sú ľudia dlhšie ako 12 mesiacov
bez práce) zaradiť sa do pracovného procesu. O kurz nie je
príliš veľký záujem, čiže je nízka pravdepodobnosť,
že kvôli tomuto kurzu zmenia nezamestnaní svoje
správanie dobrovoľne. Čo spraví štát? Zvýši hodnotu kurzu,
ktorý je teraz výnimočne kvalitný. Taký kvalitný, že teraz
aj veľa ľudí, ktorí nespĺňajú podmienku dlhodobej
nezamestnanosti, by oň malo záujem. Zároveň sme zvýšili
čistú hodnotu toho, že človek je dlhodobo nezamestnaný.
O čo je hodnota nového kurzu oproti pôvodnému vyššia,
o to je väčší dôvod byť dlhodobo nezamestnaný, a to je
tá čistá škoda. A teraz si predstavme človeka, ktorý je 10
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mesiacov bez práce a má možnosť získať zamestnanie.
Neoplatí sa mu ostať ešte dva mesiace bez práce?
Veď dostane zadarmo kurz, za ktorý si iní musia platiť.

Zákon homo economicus. Čím má človek menej
peňazí, tým sa správa ekonomickejšie.

Tento zákon znie logicky a jednoducho, napriek tomu
sa často nedodržuje. Diktát peňazí s ich klesajúcim
množstvom silnie, morálne zábrany klesajú a už beztak
nízke právne povedomie sa oslabuje ešte viac. V spojení
so skutočnosťou, že u nás panuje ešte stále do značnej
miery názor, že „kto nekradne, okráda svoju rodinu“,
sa netreba čudovať tomu, že ľudia sa snažia pre seba získať
aj to, čo im nepatrí a na čo nemajú nárok.
Výborným príkladom je počet prípadov práceneschopnosti
na 100 000 poistencov, ktorý klesol zo 61 789 prípadov
v roku 2003 na 37 017 95 prípadov v roku 2004. Samozrejme,
že obyvateľstvo nie je z roka na rok výrazne zdravšie.
Dôvody náhleho „vyzdravenia“ sú dva. Po prvé, prvých
desať dní práceneschopnosti hradí od roku 2004
zamestnávateľ (a nie Sociálna poisťovňa), ktorý má oveľa
lepšie možnosti zabrániť zneužívaniu tejto dávky,
čo potvrdzuje nízke právne povedomie akože
práceneschopných. Po druhé, ľudia si, keď sú chorí,
namiesto „péenky“ berú dovolenky, a práve to potvrdzuje
zákon homo economicus. Skrátka, iné správanie sa v danej
situácii ukazuje ako ekonomicky výhodnejšie. Je jedno,
aké budú nové pravidlá, musia byť „vodotesné“. Treba vždy
vychádzať z toho, že čo sa dá zneužiť, bude zneužité
a že nikoho nebude príliš trápiť, že sa to nesmie.

Zdroj: Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2005.VEDA, vydavateľstvo SAV: Bratislava, 2005, str. 173
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Základný príjem - Basic Income
Základný príjem je myšlienka stará stovky rokov a spočíva
v tom, že každý jeden občan dostane určitú mesačnú dávku
bez akýchkoľvek podmienok. Problém je však v tom,
že sú podporovaní všetci, aj takí, ktorí majú vysoké príjmy
a podporu nepotrebujú.
Záporná daň z príjmu - Negative Income Tax
Záporná daň z príjmu rieši príjmy, ktoré sú nižšie ako
nezdaniteľné minimum. Zatiaľ čo pri príjmoch nad
nezdaniteľné minimum platí viac daní ten, kto viac zarobí,
sú pri nižších príjmoch na tom všetci rovnako – neplatia
žiadnu daň, bez ohľadu na to, koľko zo svojho
nezdaniteľného minima „nevyčerpali“.
Myšlienka zápornej dane z príjmu spočíva v tom, že daňovník
s príjmom nižším ako nezdaniteľné minimum (3 937,3 €
ročne)96 dostane od štátu daň z tej sumy, ktorú nevyčerpal.
Ak má napríklad niekto ročný príjem 2 000 €, tak „nevyčerpal“
zo svojho nezdaniteľného minima 1 937 €. Pri sadzbe dane
z príjmov 19 % to je 368 €. Ak niekto nemá vôbec žiadne
príjmy, dostal by 19 % z celého životného minima, to je
748 €. Podpora štátu tak klesá s rastúcim vlastným príjmom
daňovníka.
Zásadný nedostatok zápornej dane z príjmu je výška sadzby.
Na to, aby mal občan v prípade úplného nepracovania ročný
príjem vo výške 1 526 €,97 musela by byť sadzba dane takmer
39 %.
ODVODOVÝ BONUS
V nasledujúcej kapitole predstavíme Odvodový bonus.
Je to kombinácia dvoch spomenutých konceptov, a to
základného príjmu a zápornej dane z príjmu. Na jednej
strane garantuje Odvodový bonus každému občanovi
životné minimum (základný príjem), zároveň však znižuje
túto sumu s rastúcim príjmom daňovníka (záporná daň
z príjmu).

„Odvodový bonus nie je sociálna dávka alebo dotácia
nízkej mzdy. Je to oveľa viac. Je to vyjadrenie základnej
solidarity spoločnosti s jej obyvateľmi. Odvodový
bonus garantuje každému životné minimum a jediným
vzorcom pokrýva všetky príjmy od nultého eura
do nekonečna.“

Čo je to Odvodový bonus?
Systém Odvodový bonus je rozdelený do štyroch
jednotlivých krokov. Prvý krok je určenie maximálnej výšky
štátnej podpory (súčet štátnych dávok), ktorá zohľadní
životnú situáciu občana. Druhý krok je výpočet konkrétnej
štátnej podpory (Odvodový bonus) v závislosti od vlastných
príjmov občana. Tretí krok je súčet Odvodového bonusu
a vlastných príjmov (vymeriavací základ). Štvrtý krok
je výpočet rovnej dane, solidárneho odvodu a zdravotného
odvodu z vymeriavacieho základu.
KROK 1  SÚČET ŠTÁTNYCH DÁVOK  SOCIÁLNY
ROZMER ADRESNOSTI
Súčet štátnych dávok je súčet základných a mimoriadnych
štátnych dávok, na ktoré má občan nárok. Súčet štátnych
dávok je maximálna výška štátnej podpory, a to v prípade
úplnej absencie vlastných príjmov občana (pozri krok 2).
Základné a mimoriadne štátne dávky zohľadňujú životnú
situáciu občana a odvíjajú sa od životného minima 98
jednotlivca, ktoré je aktuálne 205,07 €. Životné minimum
upravuje Ministerstvo práce každoročne k 1. 7. o infláciu.
ZÁKLADNÉ ŠTÁTNE DÁVKY
Každý občan nášho štátu, to znamená všetkých 5,4 mil.
obyvateľov,99 má po celý svoj život nárok na základnú
štátnu dávku. Z dôvodu výrazného zjednodušenia
administratívy si štátnu dávku na manželku bez vlastných
príjmov môže uplatniť manžel. Štátnu dávku na deti
si uplatní rodič.100 Základná štátna dávka na dospelú
osobu je 100 % životného minima, základná štátna dávka
na jedno dieťa je 20 % životného minima, na dve deti spolu
60 %, na tri deti 90 %, na štyri a viac detí 100 % životného
minima. Napríklad, keď má niekto 5 detí, štyri vo veku

96 Nezdaniteľné minimum je stanovené v § 11 zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vo výške 19,2-násobku životného minima,
ktoré je momentálne 205,07 €.
97 V Odvodovom bonuse je životné minimum po odrátaní dane a odvodov mesačne 127,14 €, čo je ročne 1 526 €
98 Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, paragraf 2.
99 Okrem pracujúcich v zahraničí.
100 Ak sú rodičia dvaja, rozhodnú o tom, ktorý z nich si štátnu dávku uplatní.

4 až 18 rokov a jedno nad 18 rokov, je základná štátna
dávka na všetky deti spolu 200 % životného minima.
MIMORIADNE ŠTÁTNE DÁVKY
Zohľadňujú mimoriadnu životnú situáciu po dobu jej
trvania. V prípade, že ide o rodiča na materskej alebo
rodičovskej dovolenke (t. j. po dobu 3 rokov od narodenia
dieťaťa), vzniká nárok na mimoriadnu štátnu dávku
vo výške 1,5 % zo súčtu troch najvyšších ročných
vymeriavacích základov. 101, 102
Osamelý rodič, v prípade, že druhý rodič si neplní vyživovaciu
povinnosť, má nárok na mimoriadnu štátnu dávku vo
výške 2-násobku základnej štátnej dávky na dieťa, t. j.
na 1 dieťa 40 % ŽM, na 2 deti spolu 120 %, na 3 deti spolu
180 % a na 4 a viac detí 200 %. V rovnakej výške navrhujeme
sirotskú štátnu dávku.

Schéma

Základné
štátne dávky

Základná
štátna dávka
(na osobu nad
15 rokov)
100 % ŽM

Mimoriadne
štátne dávky

Materská štátna
dávka 1,5 %
z
vymeriavacieho
základu

Základná štátna dávka
na dieťa (do 15 rokov)
1 dieťa 20 % ŽM
2 deti 60 % ŽM
3 deti 90 % ŽM
4 deti a viac 100 % ŽM

Výživná
štátna
dávka
/Sirotská
štátna
dávka

Invalidná
štátna
dávka

Súčet
štátnych
dávok

Invalidovi vzniká nárok na štátnu dávku, ktorú navrhujeme
vo výške súčinu štvornásobku životného minima (ŽM)
a miery postihnutia. V tejto súvislosti budú odborníci musieť
prehodnotiť a zreálniť katalóg postihnutí. Invalidná štátna
dávka je náhradou za dnešné kompenzácie ŤZP, za invalidné
dôchodky (nie tie, ktoré sú už dnes priznané) a za pokuty
za nezamestnávanie invalidov. Výpočet invalidnej štátnej
dávky vhodne upravíme tak, aby v žiadnom prípade nedošlo
k poklesu príjmu ťažko zdravotne postihnutých.
Systém Odvodového bonusu, konkrétne prvý krok (súčet
štátnych dávok), je možné nakonfigurovať podľa politiky
tej-ktorej vlády. Napr. môžu byť niektoré dávky pridané
(ako napr. rodinná štátna dávka), alebo je možné meniť
výšku jednotlivých dávok. Omnoho dôležitejšie ako
konfigurácia jednotlivých dávok je celkový systém,
ktorý v prvom kroku zráta všetky nároky občana a v ďalších
krokoch pracuje s touto jednou konkrétnou sumou.

101 Rodič na materskej alebo rodičovskej dovolenke si môže vybrať 3 ľubovoľné roky s najvyššími vymeriavacími základmi zo všetkých svojich odpracovaných rokov pred
materskou dovolenkou. Ak rodič ešte nemá 3 odpracované roky (napr. študent) a má ukončené stredoškolské vzdelanie, zaráta sa mu do vymeriavacieho základu 24-krát životné
minimum za jeden rok, ak nemá ukončené stredoškolské vzdelanie, tak sa mu do vymeriavacieho základu zaráta 12-krát životné minimum.
102 Od 1. 4. 2019 sa pre deti do 6 rokov zdvojnásobuje daňový bonus. Toto opatrenie mieri na podporu pracujúcich mladých rodín. Preto, keď bude známy finančný dosah
opatrenia, zohľadníme ho pri výpočte vplyvov Odvodového bonusu na verejné financie.
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KROK 2  ODVODOVÝ BONUS  FINANČNÝ ROZMER
ADRESNOSTI
Potom, ako bol v kroku 1 stanovený súčet štátnych dávok
zohľadňujúci životnú situáciu občana a jeho rodiny, vypočíta
sa výška Odvodového bonusu zohľadňujúceho príjmovú
situáciu občana. Odvodový bonus je súčet štátnych dávok
(podľa kroku 1) znížený o 10 % vlastných príjmov občana.
Ostáva tak zachovaná adresnosť voči výške príjmu.
To znamená, že štát prestáva skúmať dôvody nízkeho
príjmu, lebo to je administratívne veľmi náročné a často
neobjektívne. Odvodový bonus nahradí väčšinu existujúcich
sociálnych platieb.
Schéma

Základné
štátne dávky

Mimoriadne
štátne dávky

Súčet
štátnych
dávok

Základná
štátna dávka
(na osobu nad
15 rokov)
100 % ŽM

Materská štátna
dávka 1,5 %
z
vymeriavacieho
základu

10 %
vlastných
príjmov

Základná štátna dávka
na dieťa (do 15 rokov)
1 dieťa 20 % ŽM
2 deti 60 % ŽM
3 deti 90 % ŽM
4 deti a viac 100 % ŽM

Výživná
štátna
dávka
/Sirotská
štátna
dávka

KROK 3  VYMERIAVACÍ ZÁKLAD
Tento krok je najjednoduchší. Sčíta sa Odvodový bonus
(to je súčet štátnych dávok znížený o 10 % vlastných príjmov)
a vlastné príjmy. Výsledok je vymeriavací základ, z ktorého
sa v poslednom kroku vyrátajú daň a odvody.
Do vlastných príjmov sa rátajú všetky príjmy, to sú okrem
mzdy 103 aj úroky, príjmy z prenájmu, dohody, odmeny,
dividendy 104 a iné. Inými slovami, vlastné príjmy sú základ
dane a dividendy. Pri dividendách je nutné zohľadniť ten
fakt, že už raz boli zdanené 105 na úrovni právnickej osoby,
a preto sú nižšie o (de facto) zaplatenú daň. Z toho
vyplýva, že dividendy, ktoré sa zahrnú do vlastných príjmov
občana, je predtým nutné zvýšiť o už zaplatenú daň,
čiže vydeliť 0,81. Len tak bude možné docieliť absolútne
neutrálne zaťaženie práce a kapitálu.
Schéma
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(na osobu nad
15 rokov)
100 % ŽM
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Invalidná
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dávka

Základná štátna dávka
na dieťa (do 15 rokov)
1 dieťa 20 % ŽM
2 deti 60 % ŽM
3 deti 90 % ŽM
4 deti a viac 100 % ŽM

Výživná
štátna
dávka
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štátna
dávka

Invalidná
štátna
dávka

ODVODOVÝ
BONUS

ODVODOVÝ
BONUS

Vlastné príjmy

Vymeriavací základ

103 Myslí sa samozrejme superhrubá mzda.
104 Vždy máme na mysli dividendy, tantiémy, podiely na zisku a pod., skrátka platby, ktoré neznižujú základ dane právnickej osoby.
105 Tu sa líšia názory, ale myslíme si, že bezdôvodne. Právnická osoba nie je samostatná entita, nie je to osoba s vlastným konaním a vlastným duchom, je to len právna forma
a v konečnom dôsledku rozhoduje vždy jej majiteľ. Presne ten, ktorý dostane dividendy alebo podiely na zisku. Práve dividendy a podiely na zisku nie sú nákladovou položkou,
a teda neznižujú základ dane právnickej osoby, čo je to isté, ako keby ten základ dane znížili (ako napr. úroky) a boli zdanené po ich vyplatení (tak ako úroky).
Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že dividendy a podiely na zisku sú zdaňované na úrovni právnickej osoby.

KROK 4  ROVNÁ DAŇ, SOLIDÁRNY ODVOD
A ZDRAVOTNÝ ODVOD
Rovná daň by mala byť opäť 10619 % z vymeriavacieho
základu, to je zo súčtu Odvodového bonusu a vlastných
príjmov.107
Solidárny odvod nahradí 11 z dnešných 13 povinných
odvodov a jeho výška je 10 % z vymeriavacieho základu.
Zdravotný odvod nahradí zvyšné dva odvody (zdravotné
poistenie, ktoré platí zamestnanec a ktoré platí zamestnávateľ)
a jeho výška je 9 % z vymeriavacieho základu. Vymeriavací
základ na výpočet odvodov je obmedzený stropom, ktorý
navrhujeme na 50-násobok životného minima. To je
v súčasnosti 10 253,5 € mesačne (50 x 205,07 €).108
Zdravotný odvod je nutné vyčísliť osobitne, aby sa vopred
vedelo, koľko peňazí bude prúdiť do zdravotníctva bez
ohľadu na iné štátne výdavky. Výpočty vplyvov na verejné
financie ukazujú, že celkové odvodové zaťaženie je možné
znížiť na 19 %, čo je takmer polovica dnešného odvodového
zaťaženia.109 Preto navrhujeme jeden solidárny odvod
vo výške 10-percentný a 9-percentný zdravotný odvod,
spolu 19 %. Zdravotný odvod síce bude vyberať daňový
úrad, no následne ho poukáže príslušnej zdravotnej poisťovni.
Pre nižšiu a strednú triedu pôsobí Odvodový bonus ako
„odvodová odpočítateľná položka“. Platíte dane a odvody,
ale zároveň máte nárok na Odvodový bonus, ktorý vaše
dane a odvody znižuje. V súčte to znamená, že platíte
menej daní a odvodov a vďaka tomu máte vyššiu čistú mzdu.
Pri veľmi nízkych príjmoch pôsobí Odvodový bonus ako
dotácia nízkej mzdy a nahrádza dnešné sociálne dávky.
Naopak, kto má príjem vyšší ako 10-násobok súčtu štátnych
dávok, už žiadnu štátnu dávku (zníženie odvodov) nedostane.
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Vlastné príjmy

Vymeriavací základ
dividendy / 0,81

Rovná daň 19 %

Maximálny
Vymeriavací základ
10-násobok ŽM

Solidárny odvod 10 %

Zdravotný odvod 9 %

ČISTÝ PRÍJEM

106 V rokoch 2004 – 2012 platila 19 % sadzba dane z príjmov na všetky výšky príjmov. Od januára 2013 bola zavedená tzv. milionárska daň vo výške 25 % pre príjmy nad 36 256,38 €
(pre rok 2019). Táto milionárska daň systém komplikuje a je nespravodlivá, pretože trestá úspešných.
107 Dividendy sa musia zahrnúť do vlastných príjmov, aby boli zohľadnené pri výpočte OB a aby sa z nich odviedol solidárny odvod, ale nesmú byť zahrnuté do základu dane,
lebo z nich už raz daň odvedená bola. Preto ich na výpočet dane musíme opäť odrátať. Práve týmto krokom sa dosiahne úplne rovnaké zaťaženie práce a kapitálu.
108 V predchádzajúcich vydaniach sme navrhovali strop vo výške 10-násobku životného minima. Úpravou stropu sme reflektovali na posledné zmeny v súčasnom
daňovo-odvodovom systéme.
109 Dnešné odvodové zaťaženie počítame nasledovne: ak je hrubá mzda 1 000 €, pri odvodoch zamestnávateľa vo výške 35,2 % je cena práce 1 352 €. Pri odvodoch zamestnanca
13,4 % z hrubej mzdy je základ dane 866 €. Odvody zamestnávateľa a zamestnanca spolu sú 352 € + 134 € = 486 € a celkové odvodové zaťaženie je teda 486 € : 1 352 € = 35,95 %.
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V daňovom zákone nastanú dve podstatné zmeny. Po prvé,
nezdaniteľné minimum na daňovníka a manželku a po druhé,
daňový bonus na dieťa budú nahradené základnou štátnou
dávkou (pozri krok 1).
Kto nebude mať pracovný pomer ani žiadny iný príjem
a ani pracujúceho manžela/-ku, môže požiadať o súčet
štátnych dávok znížený o daň a odvody (Odvodový bonus
pri nulovom príjme) na obecnom úrade v mieste svojho
bydliska. Automaticky sa tak stáva zamestnancom obce
s nulovým príjmom. Týmto spôsobom bude prostredníctvom
obce dostávať svoju štátnu dávku a ako protihodnotu môže
obec od neho žiadať pracovnú aktivitu, napr. na obecné
práce. Naopak, obec, ak uzná za vhodné, môže priplatiť
ďalšiu sumu. Dôležité je, aby neboli oddelené systémy pre
administráciu práce (daňové úrady, sociálna poisťovňa)
a pre administráciu „nepráce“ (úrady práce, sociálnych vecí
a rodiny). Obec nemôže vyžadovať pracovnú aktivitu
v prípade dôchodcov, rodiča s dieťaťom do 3 rokov,
práceneschopných (PN) a invalidov. Obec sa môže rozhodnúť,
že zdravým občanom, ktorí odmietnu vykonávať obecné
práce, namiesto peňazí poskytne jedno teplé jedlo denne.
Cudzinci tiež spadajú do systému, ale z dôvodu zabránenia
zneužívania sociálneho systému Slovenska s týmto
obmedzením: cudzinec má nárok len na tú časť odvodového
bonusu, ktorá neprevyšuje jeho daňovú a odvodovú
povinnosť.

Výhody Odvodového bonusu
A/ ODVODOVÝ BONUS POMÔŽE
ZNEVÝHODNENÝM ZAMESTNAŤ SA
Ak dnes patríte do niektorej zo znevýhodnených skupín
a chcete sa zamestnať, nemáte veru na ružiach ustlané.
Po prvé, ak sa zamestnáte za veľmi nízku mzdu a ešte
dostávate sociálne dávky, tieto sa znižujú o 75 % čistej
mzdy. Keď sa zarátajú výdavky na dochádzanie do práce
a napríklad zvýšené náklady na stravu, mnohým
sa jednoducho neoplatí pracovať. Miera marginálneho
zdanenia (miera zdanenia posledného zarobeného eura)
je šialene vysoká.
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http://sulik.sk/nebantuj-tu-minimalnu-mzdu/

Po druhé, zvyšovanie minimálnej mzdy vás oberá o
možnosť pracovať. Zamestnanci z menej produktívnych
skupín sú prepúšťaní, pracujú na kratšie úväzky, respektíve
ich nikto nezamestná, lebo nevytvoria mesačnú hodnotu
vyššiu ako 703 €. Toľko je cena práce zamestnanca
s minimálnou mzdou 520 €. Ak by sme zarátali aj cenu
dovolenky (lebo aj na dni dovolenky musí počas
pracovných dní zarobiť zamestnanec), stravné lístky, nejaké
dni PN a OČR a takzvané paragrafové dni, dostali by sme
sa až na cenu práce okolo 850 € mesačne.110

Otázka
Ako Odvodový bonus pomôže prekonať
tieto nedostatky?
Odpoveď
Odbúraním bariéry medzi nepracovaním
a pracovaním.

Riešením je Odvodový bonus. Odvodový bonus odbúrava
hranicu medzi nepracovaním a pracovaním. Základná
štátna dávka sa v systéme Odvodového bonusu znižuje iba
o 10 % vlastných príjmov. Vďaka tomu viac nenastane situácia,
kedy si človek svojou aktivitou v konečnom dôsledku pohorší.
Základná štátna dávka je doplnok ku mzde a nie ako dnes,
keď sú sociálne dávky náhradou mzdy.
Po druhé, rovnakú čistú mzdu ako pri minimálnej mzde
520 € (superhrubej 703 €), bude mať zamestnanec v systéme
Odvodového bonusu už pri cene práce 584 €. To umožní
vytvoriť množstvo nových pracovných miest pre ľudí,
ktorých dnes rast minimálnej mzdy oberá o možnosť
pracovať. Čistá mzda je v oboch prípadoch 430 €, ale náklad
pre zamestnávateľa je o 119 € mesačne nižší.
Pozornejší čitateľ si už určite všimol, že minimálnu mzdu sme
v našich príkladoch použili ako bariéru, pod ktorú nie je
možné pracovať, ani keby ste chceli. Je to tak správne? Nebolo
by lepšie, ak by večný poberateľ sociálnych dávok radšej
ukladal v potravinách nákupy do tašiek, aj keby to malo
byť za nižšiu mzdu ako minimálnu? Pretože nechceme živiť

obavy o zlých zamestnávateľoch, ktorí budú vykorisťovať
bezbranných zamestnancov, rozhodli sme sa nespájať
rušenie minimálnej mzdy s Odvodovým bonusom.
Minimálna mzda, respektíve minimálny čistý príjem, môže
ostať uzákonený aj po zavedení Odvodového bonusu.
B/ ODVODOVÝ BONUS PODPORUJE MATERSTVO
Odvodový bonus sme navrhli tak, aby bol pre rodiny
s deťmi podstatne veľkorysejší ako dnešný sociálny systém.
Rodičom s deťmi do troch rokov budeme vyplácať
v súčte o 60 % viac peňazí, ako sa vypláca dnes.
Materskú budeme vyplácať do troch rokov dieťaťa,
bez ohľadu na to, či je niektorý z rodičov doma alebo
obaja pracujú.
Mesačnú materskú vypočítame ako 1,5 % z úhrnu miezd
za tri odpracované roky podľa výberu rodiča. Ak ešte rodič
tri roky odpracované nemá, môže si zarátať za každý
chýbajúci mesiac jedno životné minimum (205,07 €) a ak
má ukončenú strednú školu, tak až dve (2 × 205,07 €).
Dnes sa mladé rodiny dostávajú do finančnej pasce.
Nepomer medzi výškou materskej dávky a rodičovského
príspevku je obrovský. Kým materská závisí od príjmu
a jej maximálna výška je v roku 2019 až 1 458,5 €,
rodičovský príspevok je pre každého rovnaký, v roku 2019
vo výške 220,7 €. Nečudo, že pre mnohé rodiny je dieťa
ekonomickým trestom. Živiť 2,5 roka tri osoby z jedného
príjmu a 220,7 € mesačne mnohí nedokážu.
Okrem toho, dnešný systém je komplikovaný
a nespravodlivý. Mnohé ženy materskú jednoducho
nedostanú. Ak máte rizikové tehotenstvo, môže vám
to ovplyvniť výšku materskej alebo dokonca môžete
o materskú úplne prísť, lebo obdobie PN sa z rozhodujúceho
obdobia na výpočet materskej vylučuje. Pohoršíte
si dokonca aj rozhodnutím, že počas rodičovskej dovolenky
si budete v pôvodnej práci privyrábať na skrátený úväzok.
Ak ste pracovali na dobu určitú, máte problém. Ak vám
rodičovská dovolenka uplynie skôr, ako môžete nastúpiť
na druhú materskú, s druhým dieťaťom ostanete
bez materskej.

Materskú nemusíte dostať napríklad aj z takéhoto
dôvodu: Pani Janka dlhé roky pracovala ako finančná
riaditeľka v reklamnej agentúre. Reklamná agentúra
sa nakoniec zlúčila s väčšou spoločnosťou a pani
Janka bola prepustená ako nadbytočná. Najskôr bola
evidovaná ako nezamestnaná osoba a po uplynutí
podpory si založila živnosť. Po pár mesiacoch zistila,
že je tehotná. Ako začínajúca živnostníčka si neplatila
odvody. Keďže nesplnila lehotu nemocenského
poistenia 270 dní, nevznikol jej nárok na materskú
dávku napriek dlhému obdobiu odpracovaných
rokov. Pani Janka poberá len rodičovský príspevok.
V systéme Odvodového bonusu nebudú existovať
žiadne rozhodujúce obdobia. Jednoducho si na výpočet
materskej vyberiete tri odpracované roky podľa vlastného
výberu. Celý inštitút rodičovskej dovolenky nahrádzame
materskou. Výška materskej síce klesne, ale bude
vyplácaná celé tri roky. V súčte tak vyplatíme mladým
rodinám za tri roky až o 60 % viac peňazí, ako dnes.
Príklad

MATERSKÁ DÁVKA PRI PRIEMERNEJ MZDE
Materská dávka pri superhrubej mzde 1 289,81 €
(= ekvivalent priemernej hrubej mzdy za rok 2017 vo výške
954 €). Použijeme zjednodušený predpoklad, že posledné
3 roky mal rodič rovnakú superhrubú mzdu.
Superhrubá mzda

1 289,81

Vymeriavací základ za 3 roky

46 433,16

Materská dávka (1,5 % z VZ)

696,50

Životné minimum

205,07

Dávka na 1 dieťa
Základ dane

41,01
942,58

Daň a odvody 38 %

358,18

Čistý príjem

584,40

Celkový čistý príjem počas 3 rokov na materskej dovolenke
+ 6 týždňov pred narodením dieťaťa bude 21 827 €.
Príjem v súčasnom systéme je 13 925,64 €. Rodina
dostane v čistom viac o 7 901 € pri priemernej mzde –
1,56-násobok oproti súčasnému systému.
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Materskú budeme vyplácať do troch rokov dieťaťa, aj keď
sa obaja rodičia rozhodnú počas materskej pracovať.
Peniaze môžu použiť na zaplatenie jaslí. Chcú sa matka
a otec každého pol roka na materskej striedať? Nech
sa páči, môžu. Toto všetko pomôže matkám vrátiť
sa do práce. Vtedy, keď budú chcieť.
C/ MATERSKÁ V ODVODOVOM BONUSE
MOTIVUJE VZDELÁVAŤ SA A PRACOVAŤ
Paula a Klára sú úplne rozdielne mladé ženy. Majú spoločné
len jedno. Obe otehotneli ešte skôr, ako dokončili strednú
školu. Paula, len čo zistila, že je tehotná, opustila školu
a ostala doma čakať na pôrod. Klára, naopak, začala
pracovať v miestnych potravinách a v škole pokračovala
externe, po večeroch a víkendoch. Rodičia ju vždy učili
zodpovednosti a keďže sami nemajú veľa, Klára si chce pred
materskou ešte niečo našetriť. Do nástupu na materskú
stihne Klára odrobiť 6 mesiacov za mzdu 650 € v hrubom
a tesne pred pôrodom stihne aj zmaturovať.
Akú materskú bude poberať Klára a akú Paula?
V dnešnom systéme ani jedna žiadnu, lebo na materskú
nemajú nárok. Nemajú totiž 270 dní nemocenského
poistenia v dvoch rokoch predchádzajúcich nástupu

na materskú. Obe mladé ženy budú mať tri roky príjem
245,04 € (220,70 € rodičovský príspevok plus 24,34 €
prídavok na dieťa). Kláre jej aktivita pred materskou vôbec
nepomohla.
Ako na tom budú Klára a Paula v systéme Odvodového
bonusu? Paula bude dostávať celé tri roky 221,2 €, čo je
o niečo menej ako v dnešnom systéme. Jej materská
sa vyrátala ako 1,5 % z 36-násobku životného minima.111
Paula nedostane ani príspevok pri narodení dieťaťa, na ktorý
sa doma pred televízorom tak tešila. Príspevok sme totiž
rozrátali do v priemere vyšších materských.
Klára si však významne polepší. Iba tým, že dokončila
strednú školu, si zvýšila mesačný príjem na 289,89 €
mesačne. Za každý neodrobený mesiac si môže vďaka
dokončenému stredoškolskému vzdelaniu zarátať dve
životné minimá. Klára však 6 mesiacov pracovala, a tak jej
príjem na materskej bude ešte vyšší, konkrétne 316,05 €.
Pozrime sa, ako si Klára zlepšovala príjem na materskej
každým odrobeným mesiacom:

Tabuľka
Počet
odrobených
mesiacov

Superhrubá
mzda z hrubej
mzdy 650 €

Materská
dávka

Základná
štátna dávka

Dávka
na 1 dieťa

1

879

228,51

205,07

2

879

235,54

205,07

Spolu

Čistý príjem

41,01

474,59

294,24

41,01

481,62

298,61
302,97
307,33

242,57

205,07

41,01

488,65

879

249,61

205,07

41,01

495,69

879

256,64

205,07

41,01

502,72

311,69

879

263,67

205,07

41,01

509,75

316,05

3

879

4
5
6

Odvodový bonus odmeňuje aktivitu. Aj pri materskej. Aktivitu Kláry odmení o 29 % vyšším príjmom,
ako by mala v dnešnom systéme.
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Keďže Paula vôbec nepracovala a nemá ani dokončené stredoškolské vzdelanie, za každý neodrobený mesiac v posledných troch rokoch sa jej zaráta jedno životné minimum.
K výslednému príjmu sa dopočítame tak, že k materskej dávke pripočítame základnú štátnu dávku Pauly a jej dieťaťa a odpočítame dane a odvody. 1,5 % z (205,07 x 36)
= 110,7378 + 205,07 + 41,01 = 356,8218 – 38 % = príjem na materskej 221,2 €.

D/ ODVODOVÝ BONUS PODPORUJE ŠTUDENTOV
Dnes dostane rodina s nezaopatreným dieťaťom (študent
do 25 rokov veku) iba prídavok na dieťa 24,34 € mesačne.
Sociálne štipendium dostane študent, iba ak sú príjmy rodiny
pod úrovňou, respektíve tesne okolo životného minima.
V systéme OB dostane každý študent nad 18 rokov 127,14 €
mesačne.112 Študenti teda dostanú o 100 € mesačne viac,
ako dnes.
E/ ODVODOVÝ BONUS ZJEDNODUŠUJE ŽIVOT
Malý podnikateľ na Slovensku vraj strávi ročne jeden celý
pracovný mesiac byrokraciou. Koľko času strávi byrokraciou
občan? Odvodový bonus odbúrava byrokraciu na viacerých
úrovniach.
Prvým krokom je opatrenie, ktoré malo byť zavedené
už dávno. Všetky finančné vzťahy s občanom musí
riešiť jeden úrad, Finančná správa. Aby to bolo možné,
hyperkomplikovaný sociálny systém, tento výtvor
sociálnych inžinierov, sa musí radikálne zjednodušiť.
Invalidi už nebudú musieť žiadať o rôzne príspevky,
mnohokrát závislé od svojvôle úradníckej mašinérie,
ale budú mať vyššie dôchodky, do ktorých rozpočítame
náklady na dnešné príspevky.
Obrovské zjednodušenie prinesie Odvodový bonus
pri narodení dieťaťa a následnej starostlivosti oň. Dnes,
do troch rokov veku dieťaťa, vyplníte 26 formulárov,
vykonáte na úradoch a u lekárov minimálne 14 návštev,
a strávite tým najmenej 4 až 5 dní čistého času. To ešte
nerátame, že vás sem-tam na úrade otočia, lebo ste niečo
vyplnili zle, alebo si musíte ísť vyzdvihnúť niektoré tlačivá
najprv osobne na úrad, inak sa k nim nedostanete.
Tak napríklad zdravotná poisťovňa vyžaduje potvrdenie,
že matka bola pred narodením dieťaťa najmenej
posledných 12 mesiacov poistená v SR. Keď žiadate
o rodičovský príspevok, musíte priniesť potvrdenie, dokedy
bola vyplácaná materská. Vydajú ho iba matke
a samozrejme na inom úrade.
Byrokracia je spôsobená nielen veľkým počtom rôznych
príspevkov (materská, príspevok pri narodení, príspevok pri
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narodení od obce, prídavky na dieťa, rodičovský príspevok,
príspevok na starostlivosť o dieťa…). Ak chcete príspevok
na starostlivosť o dieťa, musíte ísť najprv odhlásiť
rodičovský príspevok, čo rieši ten istý úrad, ale iné pobočky.
Pozor, plných 280 € však dostanete, iba ak dáte dieťa
do súkromnej škôlky. Ak sa vám o dieťa budú starať starí
rodičia alebo sa dohodnete so susedou, ktorá si tak chce
prilepšiť na dôchodku, príspevok sa kráti na 41,10 €. Ak vám
dieťa prijmú do štátnej škôlky, tak váš príspevok bude 80 €
mesačne. Nikoho nezaujíma, že aj štátna škôlka môže pýtať
oveľa viac. Preto je veľa prípadov, keď sa vám viac oplatí
ostať poberať rodičovský príspevok, lebo ten je 220,7 €
a nekráti sa. Aj vy ste sa v tomto Absurdistane stratili?
V Odvodovom bonuse z doteraz opísaného nezažijete
vôbec nič. Všetky príspevky sme nahradili jednou materskou
dávkou, ktorú budete poberať až do troch rokov veku
dieťaťa. Začnete ju poberať rovnako ako dnes, od momentu,
kedy vás na ňu zamestnávateľ nahlásil. Prídavky na dieťa
nahrádzame základnou štátnou dávkou, ktorá bude
na prvé dieťa vyššia ako dnešné prídavky na dieťa.
A najmä, Finančná správa vám ju začne vyplácať hneď,
ako sa od matriky dozvie o narodení dieťaťa. Takže vy len
prídete do pôrodnice a porodíte. A úradníkom nájdeme
užitočnejšiu náplň práce.
F/ ODVODOVÝ BONUS ZVÝŠI ČISTÉ PRÍJMY
Naše posledné výpočty ukázali nasledovné: rodiny s malými
deťmi dostanú za tri roky o 60 % viac peňazí. 604 tisíc
zamestnancov s najnižšími mzdami si polepší skoro o 15 %.
804 tisíc zamestnancov patriacich do strednej triedy
bude mať vyššie čisté príjmy v priemere o 9,5 %. 102 tisíc
živnostníkov, ktorí dnes platia minimálne odvody,
si významne polepší.
Ako sme to dokázali? Veď verejné financie sú hra s nulovým
súčtom, ak ľuďom necháme viac, musíme to z dnešného
systému niekde zobrať. Odvodový bonus na rozdiel od
dnešného systému prakticky nepozná výnimky.
Ak by to tak bolo aj dnes, Sociálna poisťovňa by na odvodoch
vyberala podstatne viac peňazí. V systéme Odvodového
bonusu rozširujeme vymeriavací základ o úroky, podiely

Pozorný čitateľ si zrejme všimol, že v predchádzajúcich vydaniach sme základnú štátnu dávku v plnej výške prisudzovali už od veku 15 rokov.
Vek sme zvýšili z dôvodu jednoduchšej administratívy a lepšiemu vybilancovaniu systému.
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na zisku, dividendy, prenájmy, odmeny konateľov, autorské
honoráre. Zo všetkých týchto položiek sa budú platiť
odvody. Inými slovami, je úplne jedno, akými príjmami
naplní daňovník svoj strop vymeriavacieho základu
pre odvody.
Daň a odvody sa v systéme OB teda platia zo všetkých
vlastných príjmov, a aj preto môžeme sadzby odvodov
v konečnom dôsledku znížiť. Systém OB nepozná
nezdaniteľné minimum a čo je dôležité, vymeriavací
základ pre dane aj odvody je totožný. Takže áno, ak má
dnes niekto príjmy prevažne zo zdrojov, na ktoré platia
všakovaké výnimky, a teda žije na úkor riadne platiacich
daňovníkov, v systéme OB si pohorší.
Hlavný dôvod, prečo ľuďom ostane viac, je zníženie
odvodového zaťaženia. Dnes tvoria odvody až 36 %
z ceny práce. V Odvodovom bonuse to bude už iba 19 %.
Je pravdou, že k tomu ešte treba pripočítať povinné
príspevky do II. piliera. Nárast čistých príjmov sme však
počítali už po odpočítaní príspevku do II. piliera vo výške
5 % čistej mzdy.113
Podstatné je aj niečo iné. Kým ľudí zarábajúcich od 2 000
do 4 000 € bolo v roku 2017 okolo 100 tisíc, do 1 500 €
zarába viac ako 1,8 milióna pracujúcich. 74 % peňazí,
o ktoré sa zvýšia celkové čisté príjmy, si podelí nižšia
a stredná trieda.
G/ ODVODOVÝ BONUS VYMANÍ ŽIVNOSTNÍKOV
Z PASCE CHUDOBY
Fero je automechanik a skoro celý život podniká. No,
podniká je možno silné slovo. Má živnosť a autá opravuje
väčšinou známym po okolitých dedinách. Väčšina z nich
bločky nepotrebuje, a tak dostáva často za svoju prácu
zaplatené len tak „do vačku“. Čo sa týka oficiálnych
príjmov, Fero každý rok úzkostlivo stráži, aby nepresiahol
hranicu pre platenie odvodov. 158 € mesačne je pre neho
veľký peniaz. Dosť, že si musí platiť zdravotku. Už sa mu

113
114
115
116

117

stalo, že hranicu presiahol. Kamoši mu poradili, aby živnosť
zrušil a ten rok fakturoval na živnosť niekoho iného.
Vypomohol švagor Jožo, na rok si založil živnosť on.
Fero má už 50 a takto sa pretĺka životom v podstate
od pádu socializmu.
Otázka
Čo bude s Ferom na dôchodku?
Odpoveď
Bude z neho sociálny prípad.

Koľko je na Slovensku takýchto Ferov? Nevieme. Len tušíme,
že veľmi veľa. Počet ekonomicky aktívnych fyzických osôb
podnikateľov, ktorí si neplatili odvody, bol v roku 2017 až
119 tisíc. 114 Z toho iba 32 tisíc živnostníkov nemusí platiť
odvody preto, lebo sú v prvom roku podnikania. Nevieme
však identifikovať takých, ktorí popri živnosti aj pracujú
a nakoniec nevieme identifikovať ani Ferov, ktorí sú
v skupine dôchodkovo nepoistených dlhodobo.
Keď raz Fero dovŕši vek, keď už nebude vládať opravovať
autá, dostane od štátu maximálne dávku v hmotnej núdzi,
príspevok na bývanie a ochranný príspevok spolu vo výške
186,7 €.115 Nárok na dôchodok mu totiž nevznikne, lebo
nebude mať zaplatené odvody ani za minimálnych
15 rokov.
Fero by si však veľmi nepomohol, ani keby 20 rokov platil
minimálne odvody. Jeho dôchodok by bol podľa dnešných
pravidiel 152 €,116 a aj tak by spadol do záchrannej siete
sociálneho systému. Mimochodom, ak by ostalo dnešné
nastavenie, viete aký dôchodok by mal Fero, ak by mal
mesačný príjem až do 1 770 € mesačne? Po dvadsiatich
rokoch rovnakých 152 € mesačne. 117 Veľkorysé 60 %

Účasť v II. pilieri bude povinná pre občana nad 35 rokov tak dlho, kým nepreukáže, že má nasporenú anuitu postačujúcu na výplatu doživotného dôchodku najmenej
vo výške ŽM. Po zavedení Odvodového bonusu pôjdu platby do II. piliera až po zdanení a zaplatení odvodov a platby z neho budú od dane a odvodov oslobodené.
Ekonomicky aktívne fyzické osoby podnikateľov eviduje Štatistický úrad. Ekonomicky aktívny je taký, ktorý zarobil v uplynulom roku aspoň 1 €. Sociálna poisťovňa zasa
eviduje tých, ktorí si platia odvody. Rozdiel tvoria tí, čo si odvody neplatia.
64,70 + 55,80 + 66,20 = 186,70 €
To preto, lebo vymeriavací základ pri minimálnych odvodoch je iba polovica všeobecného vymeriavacieho základu. Preto je osobný mzdový bod pri minimálnych
odvodoch iba 0,5 a po úprave z titulu, že je OMB nižší ako 1, je výsledný osobný mzdový bod 0,6. V príklade predpokladáme, že vymeriavací základ na minimálne odvody
sa celých 20 rokov určoval rovnako.
Ak chcete vedieť dôchodok za 40 rokov platenia minimálnych odvodov, stačí si číslo 152 € vynásobiť dvoma. Od 30 odpracovaných rokov do toho však vstupuje nárok
na minimálny dôchodok.

paušálne výdavky spôsobili, že minimálnu sociálku platíte
až do mesačného príjmu 1 770 €. Alebo inak, je jedno,
či máte príjem 477 € alebo až 1 770 €, sociálne odvody
(a aj váš dôchodok) budú rovnaké. V roku 2016, pri nižších
paušálnych výdavkoch, bola horná hranica „iba“ 1 050 €.
Uvedené sa týka 102 tisíc ľudí, ktorí v roku 2017 platili
minimálne odvody.

II. piliera, ale Fero bude na tom nepochybne lepšie, ako
dnes. Mimochodom, čistý príjem mu dokonca vzrastie, lebo
Odvodový bonus nepozná minimálne zdravotné odvody.
Každý platí len zo svojho reálneho príjmu. 119 Keď nad Ferom
nebude visieť Damoklov meč vysokých minimálnych
odvodov, bude aj on poctivejšie priznávať svoje príjmy.

Áno, dalo by sa namietať, že tržby živnostníka sa predsa
nerovnajú jeho príjmom, má predsa náklady, ale ako
všetci dobre vieme, paušálne výdavky využívajú aj tí,
ktorých reálne náklady sú nižšie. A podnikateľských
činností s nízkymi reálnymi nákladmi alebo aj takzvaných
„vynútených“ živnostníkov je neúrekom.

Vplyvy na jednotlivé
sociálne skupiny

Ako to bude v Odvodovom bonuse?
Odvody sa budú platiť z každého eura príjmu. Každý
bude mať nárok na základnú štátnu dávku a každý bude
povinne časť svojho čistého príjmu odvádzať do II. piliera.
Ak by Fero zarábal iba skromných 200 € mesačne, už tak by
do II. piliera odvádzal aspoň 17 €. Na dôchodku by tak mal
nárok na základnú štátnu dávku a dôchodok z II. piliera. 118
Nechceme na tomto mieste predpovedať budúce výnosy

A.

Samostatne žijúci občan, bezdetný,
dlhodobo nezamestnaný
Ak niekto dlhodobo nepracuje, v systéme OB
dostane približne rovnako ako v dnešnom systéme.

Kvôli desiatkam sociálnych dávok a obrovskému množstvu
detailných pravidiel nie je možné ani len určiť všetky sociálne
skupiny, nie to ešte presne vyrátať vplyvy na všetkých. To nie
je nevýhoda Odvodového bonusu, ale prekliatie dnešného
systému. Máme dávky, ktoré poberá len niekoľko ľudí
a pravidlá, ktoré sa týkajú len zopár jednotlivcov, a preto
vo väčšine prípadov pôjde skôr o skupinky ako skupiny.
Preto tu uvádzame na ilustráciu len niekoľko konkrétnych
príkladov vplyvov Odvodového bonusu na tie sociálne skupiny
obyvateľstva, ktoré sú početné.

Tabuľka

Výpočet príjmu dlhodobo nezamestnaných
po zavedení Odvodového bonusu.
Dávka v hmotnej núdzi

64,70 €

Príspevok na bývanie

55,80 €

Nárok v dnešnom systéme

120,50 €

Odvodový bonus

205,07 €

Vymeriavací základ

205,07 €

Daň 19 %

38,96 €

Solidárny odvod 10 %

20,51 €

Zdravotný odvod 9 %

18,46 €

Čistá mzda

127,14 €

Odvod na II. pilier
Čistý príjem

118
119

6,36 €
120,78 €

A samozrejme na vyrovnávaciu dávku, ak už nejaké dôchodkové nároky získal v dnešnom systéme.
Aby sme sa vyhli prípadným nedorozumeniam, paušálne výdavky rušiť neplánujeme. Podnikanie ostáva naďalej podnikaním, len odvodové a daňové zaťaženie všetkých
skupín obyvateľstva bude konečne rovnaké. Paušálne výdavky navrhujeme vo výške 40 %, maximálne 72-násobok životného minima.

1.5 | ODVODOVÝ BONUS

46

B.

Bezdetný zamestnanec
O koľko si polepší jednotlivec zamestnaný na trvalý pracovný pomer? Ak zarábal minimálnu mzdu, v systéme
Odvodového bonusu si polepší o 14,7 %. Ak zarábal priemernú mzdu, polepší si o 10,0 %.
Ak zarábal 1,5-násobok priemernej mzdy, polepší si o 7,5 %.
Výpočet príjmu bezdetného zamestnanca po zavedení Odvodového bonusu.

Tabuľka

1 431,00 €

Hrubá mzda

520,00 €

954,00 €

Superhrubá mzda

703,04 €

1 289,81 €

1 934,71 €

Čistá mzda dnes

430,34 €

731,54 €

1 066,13 €

Odvodový bonus

134,77 €

76,09 €

11,60 €

ŽM – 10 % príjmov

Vymeriavací základ

837,81 €

1 365,90 €

1 946,31 €

OB + superhrubá mzda

Daň 19 %

159,18 €

259.52 €

369,80 €

Solidárny odvod 10 %

83,78 €

136,59 €

194,63 €

Zdravotný odvod 9 %

75,40 €

122,93 €

175,17 €

Čistá mzda

519,44 €

846,86 €

1 206,71 €

Odvod na II. pilier

25,97 €

42,34 €

60,34 €

493,47 €

804,51 €

1 146,38 €

14,7 %

10,0 %

7,5 %

Čistý príjem

Nárast čistého príjmu
Zdroj: vlastné výpočty

5 % z čistej mzdy

C.

Osamelá matka, dve školopovinné deti do 18 rokov, zamestnaná s príjmom
a) minimálna mzda, b) priemerná mzda, c) 1,5-násobok priemernej mzdy
V systéme OB si polepší aj pracujúca osamelá matka. Štátna dávka pre dve deti do 18 rokov
je vo výške 60 % životného minima.
Výpočet príjmu osamelej zamestnanej matky po zavedení Odvodového bonusu

Tabuľka
Hrubá mzda

520,00 €

954,00 €

1 431,00 €

Superhrubá mzda

703,04 €

1 289,81 €

1 934,71 €

Prídavky na deti

48,68 €

48,68 €

48,68 €

Čistá mzda

474,68 €

775,88 €

1 110,47 €

Čistý príjem

523,36 €

824,56 €

1 159,15 €

Odvodový bonus

134,77 €

76,09 €

11,60 €

ŽM – 10 % príjmov

OB na deti

123,04 €

123,04 €

123,04 €

60 % životného minima

Vymeriavací základ

960,85 €

1 488,94 €

2 069,35 €

OB + superhrubá mzda

Daň 19 %

182,56 €

282,90 €

393,18 €

Solidárny odvod 10 %

96,08 €

148,89 €

206,94 €

Zdravotný odvod 9 %

86,48 €

134,00 €

186,24 €

Čistá mzda

595,73 €

923,14 €

1 283,00 €

Odvod na II. pilier
Čistý príjem

Nárast čistého príjmu
Zdroj: vlastné výpočty

29,79 €

46,14 €

64,15 €

565,94 €

876,99 €

1 218,85 €

8,1 %

6,4 %

5,2 %

5% z čistej mzdy
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D.

Živnostník s príjmom z podnikania po odpočítaní výdavkov
a) na úrovni minimálnej mzdy, b) priemernej mzdy, c) 1,5-násobku priemernej mzdy

Tabuľka

Výpočet príjmu živnostníka po zavedení Odvodového bonusu.
Príjem z podnikania po
odpočítaní výdavkov

520,00 €

954,00 €

1 431,00 €

Vymeriavací základ

349,93 €

641,99 €

962,99 €

Odvody Sociálna poisťovňa

158,13 €

212,82 €

319,23 €

Odvody Zdravotná poisťovňa

66,78 €

89,88 €

134,82 €

Daň z príjmu

0,00 €

61,41 €

123,82 €

Čistý príjem

295,09 €

589,89 €

853,67 €

deleno koeficient 1,486

Odvodový bonus

153,08 €

109,67 €

61,97 €

ŽM – 10 % príjmov po odpočítaní výdavkov

Vymeriavací základ

673,08 €

1 063,67 €

1 492,97 €

OB + príjem – výdavky

Daň 19 %

127,88 €

202,10 €

283,66 €

Solidárny odvod 10 %

67,31 €

106,37 €

149,30 €

Zdravotný odvod 9 %

60,58 €

95,73 €

134,37 €

Čistá mzda

417,31 €

659,48 €

925,64 €

Odvod na II. pilier
Čistý príjem

Nárast čistého príjmu
Zdroj: vlastné výpočty

20,87 €

32,97 €

46,28 €

396,44 €

626,50 €

879,36 €

34,3 %

6,2 %

3,0 %

5 % z čistej mzdy

E.

Rodina s dvoma deťmi do 18 rokov, on pracuje za priemernú mzdu, matka na materskej,
predtým pracovala za 1,5-násobok minimálnej mzdy
Na horizonte celých troch rokov je príjem do rodiny podstatne vyšší ako v dnešnom systéme.

Tabuľka

Výpočet príjmu rodiny s matkou na materskej dovolenke po zavedení Odvodového bonusu.
DNES

OB

4 577,42 €

18 247,22 €

Rodičovský

6 621,00 €

-

Prídavky na deti

1 752,48 €

-

Porovnanie do troch rokov veku dieťaťa
Materská

829,86 €

-

30 688,40 €

35 079,41 €

Odvod otca na II. pilier

-

1 753,97 €

Odvod matky na II. pilier

-

912,36 €

44 469,17 €

50 660,30 €

162,92 €

mesačne

Príspevok pri narodení
Mzda otca

Spolu
Rozdiel
Zdroj: vlastné výpočty
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F.

Rodina s dvoma deťmi, jedno školopovinné do 18 rokov, druhé nad 18 rokov,
on pracuje za priemernú mzdu, matka za 1,5-násobok minimálnej mzdy

Tabuľka

Výpočet príjmu rodiny po zavedení Odvodového bonusu.
On

Ona

Hrubá mzda

954,00 €

780,00 €

Superhrubá mzda

1 289,81 €

1 054,56 €

Prídavky na deti

48,68 €

-

824,55 €

609,48 €

Odvodový bonus

76,09 €

99,61 €

OB na deti

246,08 €

-

Vymeriavací základ

1 611,98 €

1 154,17 €

Daň 19 %

306,28 €

219,29 €

Solidárny odvod 10 %

161,20 €

115,42 €

Zdravotný odvod 9 %

145,08 €

103,88 €

Čistá mzda

999,43 €

715,59 €

Odvod na II. pilier

49,97 €

35,78 €

949,46 €

679,81 €

15,1 %

11,5 %

Čistý príjem

Čistý príjem

Nárast čistého príjmu

Nárast čistého príjmu rodiny
Zdroj: vlastné výpočty

13,6 %

SÚHRN VPLYVOV NA JEDNOTLIVÉ SOCIÁLNE SKUPINY
Pracujúci – 604-tisíc zamestnancov s najnižšími mzdami
si polepší skoro o 15 %. 804-tisíc zamestnancov patriacich
do strednej triedy bude mať vyššie čisté príjmy v priemere
o 9,5 %. Na nižšiu a strednú triedu pripadne 74 % celkového
zvýšenia čistých príjmov.
Rodiny s malými deťmi – dostanú za tri roky o 60 % viac
peňazí ako v dnešnom systéme počas materskej
a rodičovskej dovolenky.
Živnostníci – podnikateľom – fyzickým osobám s príjmom
z podnikania do 1 200 € mesačne sa zvýši čistý príjem.
Živnostníci, ktorí dnes platia minimálne odvody, si významne
polepšia. Živnostníci s príjmom z podnikania vyšším
ako 1 200 € mesačne, ktorí si uplatňujú paušálne výdavky,
sú jednou z mála skupín obyvateľstva, ktoré si v Odvodovom
bonuse mierne pohoršia. 120 Lenže kým dnešný systém
z nich vyrába budúcich chudákov, lebo platia minimálne
odvody, respektíve odvody neprimerané svojim príjmom,
v systéme OB si budú na dôchodok odvádzať porovnateľne
ako zamestnanci s rovnakým mesačným príjmom.
Tí živnostníci, ktorí si uplatňujú reálne výdavky,
si v systéme Odvodového bonusu polepšia.
Dôchodcovia – dostanú rovnaký dôchodok ako dnes. Bude
pozostávať z Odvodového bonusu a vyrovnávacej dávky.
Vyrovnávaciu dávku bude dostávať každý budúci
dôchodca, ktorý získal nejaký dôchodkový nárok (odpracoval
nejaké roky) v dnešnom systéme. Kto pracuje, bude
si po zavedení Odvodového bonusu povinne sporiť
v II. pilieri minimálne 5 % z čistého príjmu. 121 Kto bude celý
život pracovať v systéme Odvodového bonusu, bude mať
dôchodok z II. piliera a základnú štátnu dávku.

120
121
122
123

124

Siroty – časť sirotských dôchodkov bude v budúcnosti
riešená z II. piliera zomrelého rodiča. Existuje však určitý
počet osirelých detí, ktorých rodič zomrel v mladom veku
a ktorým budeme vyplácať sirotskú štátnu dávku na úrovni
dnešných sirotských dôchodkov.
Ťažko zdravotne postihnutí – budú mať vyššie invalidné
dôchodky, do ktorých rozpočítame náklady na dnešné
príspevky. Na financovanie jednorazových väčších
zdravotne odôvodnených výdavkov zavedieme bezúročné
pôžičky. Parametre budú nastavené tak, aby ŤZP neboli
v porovnaní so súčasným systémom ukrátení.

Vplyvy na verejné ﬁnancie 122
Najskôr niekoľko základných informácií
o Odvodovom bonuse:
OB je zásadná reforma daňového a odvodového systému,
ktorú navrhol Richard Sulík prvýkrát už v roku 2005.
Tak ako sa vyvíjal systém, ktorý chceme nahradiť, vyvíjal
sa aj Odvodový bonus. Princípy však ostali po celý čas
zachované: jednoduchší systém, žiadne bariéry medzi
nepracovaním a pracovaním, viac peňazí pre rodiny
s malými deťmi, nižšie odvodové zaťaženie.
Jednotlivé parametre sa však v čase menili. 123 Keď sme
sa v minulosti pokúšali o výpočet dosahu na verejné
financie v porovnaní s dnešným systémom, každá
zmena v dnešnom systéme menila výsledok nášho
porovnávania. Obzvlášť nepríjemné pre porovnávanie
bol rast výdavkov na zdravotníctvo, ktoré rástli významne
rýchlejšie ako HDP. Keďže Odvodový bonus nie je reformou
zdravotníctva, zdravotný odvod sme museli upravovať tak,
aby sme vybrali približne toľko peňazí, koľko je v dnešnom
systéme. Nepáčilo sa nám to o to viac, že rast výdavkov
znižuje nárast celkových čistých príjmov. V zdravotníctve je
dosť peňazí, len sa s nimi nehospodárne nakladá. 124

Pohoršia iba vďaka inej výške paušálnych výdavkov v systéme OB a v dnešnom systéme.
Dôvody, prečo musíme zmeniť dôchodkový systém, nájdete v kapitole 1.
Tento dokument zohľadňuje stav platný k 1. 7. 2019 a výpočty sú postavené na dátach z roku 2017.
V prvej verzii z roku 2005 bol odvod iba jeden, vo výške 20 % a volal sa redistribučný. Druhá verzia, prepracovanejšia, nasledovala už v roku 2006. Odvody sú už dva, solidárny
a zdravotný, základná štátna dávka na dieťa je vo výške 80 % ŽM a materská vo výške 1x ŽM. S touto verziou išla SaS do svojich prvých volieb a na jej zavedení sa počas
Radičovej vlády intenzívne pracovalo. Tretia verzia vyšla skoro po desiatich rokoch – pred voľbami 2016. Vypadla pestúnska štátna dávka, dávka na dieťa klesla na 20 % ŽM,
ale zato materská sa už počíta ako 1,5 % z úhrnu miezd, čím je materská silne naviazaná na predchádzajúci príjem rodičov. V tejto verzií existovala aj odvodová úľava na deti,
k torú sme neskôr zrušili. Pribudla sirotská štátna dávka. V posledných prepočtoch sme upravili strop na platenie odvodov a zvýšili vek na poberanie základnej štátnej dávky
v plnej výške na 18 rokov.
Zdravotná reforma je osobitným reformným dielom SaS.
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Výpočet vplyvov Odvodového bonusu na verejné financie
v porovnaní s dnešným systémom je o to zložitejší,
že neexistujú presné, úplné a spoľahlivé dáta v
rozsahu, aký by sme potrebovali. Niektoré dáta nám
štátny aparát neposkytne, iné ani nespracúva. Aby sme
dokázali urobiť presné výpočty, nestačí nám vedieť kto
koľko zarába, ale potrebovali by sme vedieť aj presnú
štruktúru anonymizovaných príjmov – nárok na sociálne
dávky a odvodové úľavy, príjem manžela/-ky, počet detí
a ich vek. Údaje o príjmoch niektorých skupín obyvateľstva
sú nedostupné 125 a ak má niekto príjem aj zo zamestnania,
aj z podnikania, nedokážeme to zistiť. Pokúšať sa o presné
výpočty na nepresných dátach je vždy problematické.126
Výsledkom tohto nerovného boja bola polemika, aký je
skutočný vplyv Odvodového bonusu na verejné financie.
Seriózne výpočty sa pohybovali od „skoro“ neutrálny
až po deficit okolo 1 miliardy €.
V každom prípade, zavedenie Odvodového bonusu bude
mať dve fázy, medzi ktorými budeme mať minimálne
rok na to, aby sme zozbierali údaje zo všetkých štátnych
inštitúcií a vypočítali presné dosahy Odvodového bonusu.
V podstate je možných niekoľko scenárov:
SCENÁR 1:
Premenné (najmä sadzby daní a odvodov) sa nastavia tak,
aby nevznikal deficit. Finančné prínosy pre ľudí budú
samozrejme primerane nižšie. Ostatné výhody OB ostávajú
zachované.
SCENÁR 2:
Dynamické efekty budú odhadnuté tak, že po nábehu
nebude vznikať deficit. Vtedy je možné pracovať s nižšími
sadzbami. Dynamické efekty sú najmä tieto:
I.

Klesanie vyrovnávacích dávok v čase

II.

Vznik nových pracovných miest –
menej sociálnych dávok a zároveň viac odvodov

III.

Menej úradníkov –
úspora na administratívnych nákladoch

IV.

Menej administratívnej záťaže firiem –
vyššia konkurencieschopnosť

125
126

SCENÁR 3:
Vznikne mierny deficit, ktorý bude ušetrený na inom
mieste – menej korupcie, škrtanie výdavkov štátu,
ktoré nie sú verejnými statkami a pod. Akýkoľvek deficit
znamená vyššie čisté príjmy daňovníkov.
ČO HOVORÍ V PROSPECH ODVODOVÉHO
BONUSU, ALE NIE JE VYPOČÍTATEĽNÉ
Hoci neexistujú presné, úplné a spoľahlivé dáta na výpočet
presných (statických) vplyvov zavedenia Odvodového
bonusu na verejné financie, Odvodový bonus má rezervy,
ktoré hovoria v náš prospech:
Súbehy materská/zamestnanie – pri výpočtoch sme
predpokladali, že každé dieťa do troch rokov má matku
alebo otca, ktorý je s ním na materskej. Tým pádom sme
tejto osobe zarátavali Odvodový bonus v plnej výške.
To však neplatí, ak obaja rodičia popri materskej pracujú.
Vtedy sa Odvodový bonus znižuje o 10 % vlastných
príjmov.
Súbehy rôznych zárobkových činností – predstavte si,
že zo zamestnania zarobíte 1 500 € mesačne a zo živnosti
ďalších 1 000 €. Nárok na základnú štátnu dávku by ste
už nemali, lebo 10 % vašich príjmov je viac ako základná
štátna dávka. My však nevieme o súbehu vašich príjmov,
preto sme vám v oboch prípadoch zarátali zostatok
základnej štátnej dávky.
Klesanie základných štátnych dávok na deti –
v Odvodovom bonuse neklesá iba základná štátna dávka
dospelej osoby, ale ak má niekto príjem nad 10-násobok
životného minima (dnešných 1 516 € v hrubom), jeho
vlastný OB je nula a začínajú klesať základné štátne dávky
na deti alebo mimoriadne štátne dávky. Keďže nevieme,
koľko detí majú rodičia s príjmom nad 1 516 €, nevieme
odhadnúť ani klesanie základných štátnych dávok
na deti, a preto sme v našich výpočtoch nerátali
so žiadnym klesaním.

Napríklad silové zložky, slobodné povolania, živnostníci neplatiaci odvody, odmeny konateľov či príjem pracujúcich dôchodcov.
Od IFP sme dostali dokonca nesprávne dáta, za čo sa nám neskôr ospravedlnili.

ŠTÁT ŠETRÍ NA SOCIÁLNOM SYSTÉME.
ČO TO ZNAMENÁ PRE NAŠE VÝPOČTY?
V predchádzajúcom texte ste sa mohli dočítať, že odvody
tvoria až 36 % z ceny práce. Nie je to úplná pravda, náklady
na sociálny systém, ktoré v konečnom dôsledku platíme
z našich daní, sú vyššie. Mimo odvodov idú napríklad všetky
dávky v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok, podpora rastu
zamestnanosti, dotácie Sociálnej poisťovni, ale aj štátom
platené poistné, zdravotné i sociálne.
Keďže výpočty vplyvov Odvodového bonusu robíme pravidelne,
vždy s aktuálnymi dátami, všimli sme si, že náklady na
„dofinancovanie“ sociálneho systému medziročne klesajú.
Od roku 2014 to bolo o 0,2 až 0,3 % HDP ročne, medzi rokmi
2016 a 2017 nastal pokles o 0,6 %. V číselnom vyjadrení
náklady štátu na obsluhu sociálneho systému medzi rokmi
2016 a 2017 poklesli o 341 mil. €. Od roku 2014 ide o 471 mil. €.
Tabuľka

Náklady sociálneho systému
v miliónoch €
Transfery
Ministerstva práce
ÚPSVaR

2017

2016

2015

2014

1 236 mil.

1 352 mil.

1 417 mil.

1 396 mil.

193 mil.

191 mil.

171 mil.

143 mil.

Dodatočné zdroje
Sociálnej poisťovne

1 121 mil.

1 195 mil.

1 362 mil.

1 511 mil.

Štátna dotácia
zdravotníctva

1 226 mil.

1 378 mil.

1 281 mil.

1 205 mil.

Spolu

3 776 mil.

4 117 mil.

4 231 mil.

4 255 mil.

5,59 %

% HDP

4,45 %

5,07 %

5,35 %

Medziročný rozdiel

0,62 %

0,28 %

0,25 %

Zdroj: Sociálna posťovňa
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Konkrétne mínus 7 miliónov €, čo je menej ako 0,01 % HDP.

Je to logické. Ekonomike sa darí, nezamestnanosť je nižšia,
náklady na sociálne dávky klesajú. Aj diera v Sociálnej
poisťovni pýta menej, lebo odvodov sa vyberie viac.
Svoju rolu hrá aj nepredvídateľný spôsob, akým štát platí
zdravotné poistenie za svojich poistencov. Nakoniec
sa naleje do zdravotníctva vždy toľko, koľko aktuálne chýba.
Spomíname to preto, lebo pri výpočte vplyvov Odvodového
bonusu sa vždy porovnávame s výdavkami dnešného
systému. Takže keď štátu klesajú náklady, lebo žijeme
„dobré časy“, tak aj Odvodový bonus sa snažíme
„vtesnať“ do stále menšej sumy. Zároveň, keď štát
prenesie svoju úsporu do zvýšenia dávok, ovplyvní to aj
Odvodový bonus. Minimálne naše porovnania s dnešným
systémom.
Tento trend je pre dnešný systém nebezpečný, a to z viacerých
dôvodov. Po prvé, dávky sa ľahko zavádzajú či zvyšujú,
zato cesta k ich rušeniu či znižovaniu je neľahká, priam
politicky zarúbaná. Po druhé, keď raz dobré časy pominú
a príde kríza, náklady na sociálny systém porastú rýchlejšie
ako dnes klesali, ešte umocnené sociálnou korupciou, ktorú
dnes predvádza populistická vláda.
Odvodový bonus obsahuje „dotáciu“ nízkych miezd, a tá
na „dobré časy“ nereaguje svojím poklesom tak promptne,
ako klesajú náklady na dnešný systém. To nie je nevýhoda,
len komplikácia pri našich výpočtoch. Kým štát dnes na
dávkach jednorazovo ušetrí a jeho nezodpovedné konanie
(nešetrenie) sa mu v kríze vráti ako bumerang, Odvodový
bonus prinesie významné dynamické efekty, ktoré vyústia
do vyššieho HDP, vyšších miezd a robustnejšej ekonomiky
lepšie pripravenej na otrasy.
Naše posledné výpočty vplyvov Odvodového bonusu,
založené na dátach z roku 2017 ukazujú, že celkový
dosah reformy je neutrálny,127 ak by sme nebrali do úvahy
zdravotníctvo. Výpočet sme robili s týmito parametrickými
zmenami: nárok na základnú štátnu dávku v plnej výške
sme posunuli z 15 na 18 rokov a strop pre solidárny odvod
sme zvýšili z 10- na 50-násobok životného minima.
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Na zdravotníctve nám ostal deficit vo výške menej ako 0,8
% HDP. Deficit do 1 % HDP (v momente zavedenia reformy)
považujeme za prijateľný a pre reformu prospešný. Zároveň
dal štát medziročne do systému o 341 mil. € menej, čo je
hneď polovica nášho deficitu. Očakávame, že po realizácii
protikorupčných opatrení v zdravotníctve deficit klesne
na nulu.
Dôležité je však niečo iné: akýkoľvek deficit v systéme
OB znamená nárast čistých príjmov pracujúcich, a to
považujeme za najlepší sociálny balíček.
ODVODOVÝ BONUS JE FLEXIBILNÝ
Ako ste si mohli už viackrát prečítať, Odvodový bonus je
možné flexibilne nastavovať. Keďže ide o spojitú funkciu –
existuje iba jeden vzorec na prechod od žiadneho príjmu
k akémukoľvek príjmu – v systéme nie sú intervaly, ktoré
menia motivácie účastníkov a umožňujú úniky. Vymiznú
tak špekulácie s materskou, s podporou v nezamestnanosti,
optimalizovaním daňového základu živnostníkov,
špekulácie s odchodom do starobného dôchodku,
významne sa zníži motivácia k čiernej práci atď. Vymiznú
aj náklady na tieto špekulácie a vzťah občana so štátom
prestane byť hra, v ktorej sa oplatí podvádzať. Štát
sa stane partnerom, ktorému sa dá dôverovať.
Celý systém sa navyše automaticky valorizuje, čo zvyšuje
stabilitu. Kým v dnešnom hyperkomplikovanom systéme
nikto nedokáže presne odhadnúť dosah zmeny niekoľkých
samostatných parametrov, v Odvodovom bonuse je to
jednoduché.
Odvodový bonus dokáže jednoduchými zmenami
realizovať najrôznejšie politiky. Napríklad ešte viac zvýšiť
podporu rodín alebo ešte viac znížiť sklon k čiernej práci.
Keďže Odvodový bonus je jednoduchá spojitá funkcia,
všetky tieto alternatívy dokážeme pomerne jednoducho
namodelovať.
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POROVNANIE ODVODOVÉHO BONUSU
A ZÁKLADNÉHO PRÍJMU
Rozdiel medzi základným príjmom a Odvodovým bonusom
spočíva v tom, že ideou základného príjmu je poskytovať
takú vysokú dávku, aby všetci slušne vyžili, aj keď pracovať
nechcú. V porovnaní s tým Odvodový bonus je náhrada
sociálneho zabezpečenia, teda náhrada životného minima,
a navyše, čo je podstatné, s rastúcim vlastným príjmom
klesá. Odvodový bonus vyjadruje základnú mieru solidarity
v spoločnosti a významným spôsobom motivuje zvyšovať
svoje vlastné príjmy tým, že významne znižuje marginálne
zdanenie.128
VPLYV NA OHROZENÉ SOCIÁLNE SKUPINY
Odvodový bonus v žiadnom prípade nepoškodí sociálne
odkázaných, dôchodcov, ani invalidov. Vieme, že pri zavedení
budeme musieť v niektorých skupinách zaviesť korekčné
mechanizmy, ktoré dnes nevieme odhadnúť a nastaviť,
lebo na to nemáme dostatočné vstupné dáta. Zavedenie
Odvodového bonusu bude mať dve fázy, medzi ktorými
budeme mať minimálne rok na to, aby sme zozbierali údaje
zo všetkých štátnych inštitúcií a nastavili korekcie.
Aké náklady to prinesie?
Zoberme si príklad osamelého rodiča s deťmi. Podľa štatistík
Úradu práce je takýchto rodín okolo 10-tisíc. 129 Aká je
štruktúra príjmov jednotlivých rodín zistíme, až keď
budeme mať detailné údaje z jednotlivých úradov. Podľa
toho nastavíme násobky existujúcich štátnych dávok,
tak aby sme nikoho nepoškodili. Zvýšené štátne dávky
budeme podmieňovať napríklad školskou dochádzkou. 130
Zo štatistík však vieme, že priemerná dávka v hmotnej
núdzi takejto rodiny je iba okolo 140 € a nie vyše 300 €, ako
je teoretický maximálny nárok osamelého rodiča. Vďaka
tomu vieme, že náklady na dorovnanie dávok dnešného
systému budú zanedbateľné.
Dokonca na základe štatistiky o vyplatených prídavkoch
na deti si myslíme, že náklady navyše nebudú možno
žiadne. V roku 2017 neboli vyplácané prídavky na deti
pre 71 471 detí do 15 rokov. Presné dôvody nevieme,131

Pojem „marginálne zdanenie“ vysvetľujeme na strane 31.
V decembri 2017 bolo osamelých rodičov s 1 – 4 deťmi 9 866 a s viac ako 4 deťmi 307 rodín.
Pozri našu reformu Riešenie rómskych osád – SVS.
Existujú dva relevantné dôvody na odňatie prídavku na deti: dieťaťu sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí, alebo sa zistí, že prídavok na dieťa
sa nevyužíva v súlade s účelom, na ktorý je určený (zanedbanie starostlivosti, školskej dochádzky...). Detí žijúcich mimo rodiny je približne 14-tisíc. Predpokladáme,
že väčšina z počtu 71-tisíc budú deti, ktoré sú so svojimi rodičmi v zahraničí, respektíve rodičia na ne poberajú prídavky v zahraničí, kým deti žijú na Slovensku.

avšak v Odvodovom bonuse sme dávky pre tieto deti
zarátali, čo nám poskytuje „vankúš“ na vykrytie zvýšených
nákladov na osamelých rodičov s deťmi.

Prechodné obdobia a realizácia OB
Zmena paradigmy síce musí nastať absolútne, ale prechod
zo starého na nový systém nie je možné uskutočniť zo dňa
na deň. Stačí si len predstaviť dôchodcu, ktorý by zo dňa
na deň namiesto 400 € dôchodku dostal len súčet štátnych
dávok, po zdanení 127,14 €. Samozrejme, že to neprichádza
do úvahy, a preto sú na výdavkovej stránke nutné prechodné
obdobia, ktoré takpovediac nechajú starý systém „dobehnúť“.
Výdavková stránka, to je 85 sociálnych platieb, v týchto
skupinách:
PLATBY BEZ PRECHODNÉHO OBDOBIA,
KTORÝCH JE PRIBLIŽNE TRETINA
Tieto platby sú buď okamžite zrušiteľné aj bez zavedenia
Odvodového bonusu, alebo budú ním okamžite nahradené.
K tým okamžite zrušiteľným platbám patria výkvety sociálneho
inžinierstva, ako napríklad príspevok na aktivačnú činnosť
alebo príspevok na dochádzku za prácou. Je jedno, aké
pekné plány mali tí, ktorí tieto dávky tvorili, vždy ide o
deformáciu voľného trhu a väčšinou s „crowding out“
efektom. 132 Treba konečne prestať s vymýšľaním stále nových
a nových dávok. To nikam nevedie. Druhým typom dávok
sú dávky, ktoré budú Odvodovým bonusom nahradené
okamžite po jeho zavedení v rovnakej alebo vyššej sume.
Napríklad prídavok na dieťa vo výške 24,34 € bude nahradený
základnou štátnou dávkou na dieťa. Takto okamžite nahradené
dávky tiež nepotrebujú žiadne prechodné obdobia.
PLATBY S KRÁTKYM PRECHODNÝM OBDOBÍM
Sem patria platby, ktoré budú síce nahradené Odvodovým
bonusom, ale v nižšej sume. Zároveň sú ale nové odvody
výrazne nižšie, čo dáva priestor na pripoistenie sa.
Napríklad dávka v nezamestnanosti. Bude síce nahradená
Odvodovým bonusom, ale len na úrovni súčtu štátnych
dávok po zdanení, čo v určitých prípadoch môže byť menej.
Adaptačná doba na tento nový stav nebude ihneď, a preto

132

Efekt vytláčania súkromných investícií štátnymi.

je nutné prechodné obdobie, kým si každý zvolí a zrealizuje
pre seba najvhodnejšiu stratégiu. Niekto si povie, že v prípade
nezamestnanosti bude určitú dobu žiť z úspor, niekto
sa rozhodne pripoistiť sa a niekto sa rozhodne žiť s týmto
rizikom, lebo nemá obavy o stratu zamestnania.
Ďalšie zmiernenie prechodu spôsobí fakt, že poistenie
v nezamestnanosti bude síce dobrovoľné, ale „defaultne“
ostanú všetci pracujúci poistení (len budú mať možnosť
vystúpiť). To znamená, že kto sa o tieto záležitosti vôbec
nezaujíma, ten žiadnu zmenu nepocíti. Kto však vedome
sám od seba z poistenia vystúpi, bude si aj vedomý
skutočnosti, že už pre prípad nezamestnanosti poistený
nie je. Analogický postup bude zvolený aj pri nemocenskom
poistení.
Pri obidvoch náhradách ide o poistný princíp, kde sa
nezohľadňuje dĺžka platenia, na rozdiel od sporivého
princípu. Je to ako s domom, ktorý je poistený proti
požiaru. Keď sa po 20 rokoch poistka ukončí a deň
na to dom ľahne popolom, nevznikne žiaden nárok
voči poisťovni. Skutočnosť, že 20 rokov bolo platené
poistné, sa jednoducho neberie do úvahy rovnako,
ako pri nemocenskom poistení alebo poistení proti
nezamestnanosti.
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PLATBY S DLHÝM PRECHODNÝM OBDOBÍM
Sú to najmä dôchodky. V podstate ide o tri skupiny ľudí:
Tabuľka

Platby s dlhým prechodným obdobím
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Definícia

Garantovaná suma
štátom

Platby do systému

Výsledný stav

Ihneď

Žiadne

Priznaný dôchodok
v plnej výške (avšak
rozdelený na OB a
vyrovnávaciu dávku)

OB + vyrovnávacia
dávka
zodpovedajúca
zaplateným
odvodom v starom
systéme

OB ihneď,
vyrovnávacia dávka
po dosiahnutí
dôchodkového veku

Výrazne nižšie
odvody po zvyšok
pracovného života

OB + alikvotná
časť dôchodku
po dosiahnutí
dôchodkového veku
+ povinný 2. pilier +
možnosť komerčného
sporenia

OB

Počas celého života

Výrazne nižšie
odvody celý pracovný
život

OB + povinný 2.
pilier + možnosť
komerčného sporenia

Osoby v
dôchodkovom
veku s priznaným
dôchodkom

OB + vyrovnávacia
dávka vo výške
rozdielu medzi
priznaným
dôchodkom a OB

Dnešní pracujúci

Osoby, ktoré
minimálne jeden
rok platili odvody do
Sociálnej poisťovne

Dnešní nepracujúci

Osoby, ktoré neplatili
vôbec odvody do
Sociálnej poisťovne

Dnešní dôchodcovia

Dnešní dôchodcovia budú tiež súčasťou systému a majú
nárok na súčet štátnych dávok, ktorý je v prípade zdravého
dôchodcu 205,07 €. Keď nemá iné príjmy, je toto jeho základ
dane a čistý príjem je 127,14 €.133 Rozdiel medzi dnešným
dôchodkom a čistým príjmom plynúcim zo súčtu štátnych
dávok bude tvoriť takzvaná vyrovnávacia dávka. Vypočíta
mu ju Sociálna poisťovňa, ktorá disponuje všetkými
potrebnými údajmi a ktorá mu ju bude aj mesačne posielať
na účet spolu s Odvodovým bonusom. Prechodné obdobie
bude trvať tak dlho, ako dlho bude žiť posledný človek,
ktorý pri zavedení Odvodového bonusu už mal priznaný
dôchodok.
Dnešní pracujúci sú rovnako súčasťou systému a tiež majú
nárok na Odvodový bonus, ktorý je súčasťou vymeriavacieho
základu. Okrem toho ale majú už určitý počet rokov
odpracovaný v starom systéme, počas ktorých odvádzali
príspevky na dôchodkové poistenie. V závislosti od počtu
rokov odpracovaných v starom systéme a výšky

133
134
135

205,07 € – 19 % daň – 19 % odvody.
Výška dôchodku sa určí podľa dnes platných pravidiel.
Rátame s valorizáciou vyrovnávacej dávky mierou rastu priemernej mzdy.

Kedy

vymeriavacieho základu im Sociálna poisťovňa stanoví ku
dňu zavedenia Odvodového bonusu sumu, na ktorú budú
mať nárok, až dosiahnu dôchodkový vek.
Keď napríklad niekto má dnes, po tom, ako 40 rokov
pracoval za priemernú mzdu, nárok na priemerný dôchodok,
tak človek, ktorý odpracoval 20 rokov za priemernú mzdu,
bude mať nárok na polovicu priemerného dôchodku,134
z ktorého sa odráta jeho základná štátna dávka po zdanení,
a to je príslušná vyrovnávacia dávka, na ktorú bude mať
dnešný pracujúci nárok. Táto vyrovnávacia dávka sa zafixuje
a každý rok sa bude zvyšovať,135 až kým dnešný pracujúci
nedosiahne dôchodkový vek. Vtedy nemusí prestať pracovať,
ani sa nič iné nemení, iba to, že Sociálna poisťovňa mu
začne vyplácať jeho vyrovnávaciu dávku, ktorá bola v deň
zavedenia Odvodového bonusu zafixovaná a odvtedy
valorizovaná (tá nebude súčasťou vymeriavacieho základu).
Každému dnešnému pracujúcemu sa tak rozdelí jeho
pracovný život na už odpracované roky, za ktoré dostane

príslušnú vyrovnávaciu dávku a zostávajúce roky, počas
ktorých bude platiť výrazne nižšie odvody, čo mu dáva
možnosť si nasporiť minimálne chýbajúcu časť do toho
dôchodku, ktorý by mal bez zavedenia Odvodového bonusu.

Dnešný nepracujúci to má najľahšie. Celý svoj pracovný
život bude odvádzať výrazne nižšie odvody. Po dosiahnutí
dôchodkového veku bude dostávať súčet štátnych dávok
a náhradu z II. piliera, najmenej vo výške životného minima.

Prechodné obdobie tejto skupiny je najdlhšie. Najskôr musí
aj ten najmladší, ktorý má nárok na vyrovnávaciu dávku,
dosiahnuť dôchodkový vek. U mladého človeka, ktorý pred
rokom ukončil ZŠ a už pracuje, to môže byť vyše 45 rokov
a k tomu treba prirátať dobu na dôchodku, možno ďalších
25 rokov. Alternatívne môže dôjsť k jednorazovému
vyplateniu nárokov zo starobného poistenia a pripísania
na účet v II. pilieri, čo by bolo možné minimálne pri tých,
ktorí sú v II. pilieri už dnes. Každopádne je reč o prechodnom
období trvajúcom niekoľko desiatok rokov.

Účasť v II. pilieri bude povinná pre občana nad 35 rokov tak
dlho, kým nepreukáže, že má nasporenú sumu postačujúcu
na výplatu doživotného dôchodku najmenej vo výške
životného minima. Platby do II. pilieri pôjdu až po zdanení
a zaplatení odvodov a platby z neho (istina a výnos) budú
od dane a odvodov oslobodené. Povinné príspevky
do II. piliera navrhujeme vo výške 5 %, najviac jedno životné
minimum mesačne. Ďalej má dnešný nepracujúci možnosť
komerčne si sporiť, čo bude mať jednoduchšie vďaka vyššej
čistej mzde.

Skratky
CKO

Centrálny koordinačný orgán

OP

Operačný program

DSS

Dôchodcovské správcovské spoločnosti

PC

Policy changed (Scenár zmenených politík)

EK

Európska komisia

PFA

Podriadený finančný agent

EŠIF

Európske štrukturálne a investičné fondy

PN

Práceneschopnosť

ETF fondy

Exchange Traded Funds (fondy obchodované na burze,
emitované (vydávané) investičnou spoločnosťou)

PO

Programové obdobie

RIS3

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu

RO

Riadiace orgány

EÚ

Európska únia

FinTech

Ide o spojenie slov financie a technológie. Technológie, ktoré
sa akýmkoľvek spôsobom venujú finančným službám.

RRZ

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

HDP

Hrubý domáci produkt

SAV

Slovenská akadémia vied

IFP

Inštitút finančnej politiky

SFA

Samostatný finančný agent

INEKO

Mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje
ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky
dlhodobého pozitívneho vývoja

SVS

Sociálne vylúčené skupiny

ŠZM

Špeciálny zdravotnícky materiál

TEN–T koridor

Trans–European Transport Networks, sieť cestných a
železničných koridorov, medzinárodných letísk a vodných
ciest)

ŤZP

Ťažké zdravotné postihnutie

Key Performance Indicators (Kľúčové ukazovatele výkonnosti)

ÚHP

Útvar hodnoty za peniaze

MF SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

V4

NBS

Národná banka Slovenska

Vyšehradská skupina (V4) - neformálne zoskupenie 4
stredoeurópskych krajín – Slovenskej republiky, Českej
republiky, Maďarskej republiky a Poľskej republiky

NPC

No policy changed (Scenár nezmenených politík)

VÚC

Samosprávny kraj alebo vyšší územný celok

OB

Odvodový bonus

WB

World Bank (Svetová banka)

OECD

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

WEF

The World Economic Forum (Svetové ekonomické fórum)

OMB

Osobný mzdový bod

ŽM

Životné minimum

ITMS

KPI

Centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu
a následné spracovávanie, export a monitoring dát o
programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole
a audite

