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Základné problémy a súvislosti z pohľadu ekonómie 
a práva – úvodné slovo1 

Boris Hošoff Ekonomický ústav SAV 

Tento zborník vedeckých statí je výsledkom spolupráce kolektívu Eko-

nomického ústavu SAV a Právnickej fakulty Univerzity Komenského, ako aj 

spoločnej konferencie s názvom „Makroekonomické aspekty dlhovej krízy – 

pripravenosť krajín čeliť novým výzvam“. Na základe pozitívnych ohlasov 

a veľkej diskusie, ktorú vyvolali prezentácie účastníkov sme sa rozhodli 

vybrané konferenčné príspevky publikovať, aby sa podnetné myšlienky 

dostali k čo najširšiemu publiku.  

Dlhovou krízou sa zaoberalo a zaoberá množstvo autorov z rôznych 

uhlov pohľadu. My problematiku dlhovej krízy a s ňou spojené finančné a so-

ciálne aspekty analyzujeme z pohľadu makroekonomického vývoja, geopoli-

tickej situácie, fiškálnej konsolidácie a daňových únikov, ako aj z pohľadu 

regulácie finančných trhov. Pri výbere tém sme kládli dôraz na to, aby sa 

v čo možno najväčšej miere prelínali názory právnikov a ekonómov, čo sa 

najlepšie podarilo pri šedej a čiernej ekonomike, daňových únikoch, analýze 

vývoja na finančných trhoch a novej regulačnej architektúre, kde názory 

autorov odrážajú aktuálne skúsenosti z finančnej krízy.  

V nasledujúcich statiach ponúkame okrem analýzy príčin a súvislosti fi-

nančnej a dlhovej krízy aj odporúčania a varovania pre hospodársku politiku 

snažiacu sa o konsolidáciu verejných financií. Týkajú sa tak príjmovej, ako aj 

výdavkovej strany rozpočtu, pričom zohľadňujeme ich sociálnu aj ekonomic-

kú spravodlivosť. Snažíme sa o systémový pohľad na dlhovú krízu, ktorú 

                                              
 Ing. Boris HOŠOFF, PhD., Ekonomický ústav SAV, Šancová 56, 811 05 Bratislava; e-mail:  

boris.hosoff@savba.sk 

1 Napísanie príspevku bolo podporené Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR a SAV: 
VEGA č. 2/0104/12 Makroekonomické aspekty dlhovej krízy – pripravenosť krajín čeliť novým 
výzvam.  
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vnímame ako vyústenie dlhodobých procesov súvisiacich s dereguláciou, 

liberalizáciou a globalizáciou. Všetky tieto procesy sa značne zintenzívnili po 

roku 2000, kedy zároveň dochádza k zásadnej zmene platobných bilancií 

v prospech rozvíjajúcich sa ekonomík, predovšetkým Číny.  

Tu treba povedať, že o hroziacej dlhovej kríze sa vo vyspelých ekono-

mikách hovorilo už pred krízou, v súvislosti s očakávaným starnutím obyva-

teľstva. Viaceré krajiny, vrátane Slovenska, sa tomuto neodvratnému trendu 

začali prispôsobovať napríklad reformami penzijných systémov. Pokiaľ sa 

pozrieme na štatistiky podielu verejných dlhov na HDP v jednotlivých vyspe-

lých ekonomikách zistíme, že verejné dlhy neboli pred krízou až taký veľký 

problém ako teraz, potom ako sa vlády rozhodli z peňazí daňových poplatní-

kov zachraňovať kolabujúci finančný sektor, ako sa zvýšila nezamestnanosť 

a znížil výkon ekonomík. Zadlženie európskych štátov sa v priebehu krízy 

zvýšilo aj preto, lebo sa nepodarilo naštartovať expanziu hospodárskeho 

rastu a tvorbu nových zdrojov potrebných pre väčší daňový základ. Keď 

k tomu pridáme vysokú nezamestnanosť a menšiu ochotu, alebo možnosti 

obyvateľov zadlžovať sa, dostávame sa do situácie krízy spotreby, ktorá má 

ale tak ako viaceré parametre krízy svoj pôvod v dávnejšej minulosti.  

Kríza spotreby priamo súvisí s príjmovou a majetkovou polarizáciou, 

ktorá sa už pred krízou, ale predovšetkým počas nej, výrazne prehĺbila, čo 

v kombinácii so stagnujúcimi, alebo dokonca klesajúcimi reálnymi príjmami 

viedlo vyspelé ekonomiky k nadmernej závislosti na dlhom financovanej 

spotrebe. Vplyv finančnej krízy, rast nezamestnanosti a naštartovanie pro-

cesu oddlžovania viedli k oslabeniu spotreby domácností, čo sa negatívne 

odráža na investíciách a dopyte po práci. Dlhovú špirálu domácností často 

odkázaných na cudzie zdroje a oslabenie agregátneho dopytu vo vyspelých 

ekonomikách podčiarkuje deficitné hospodárenie štátu. Ako vo svojej stati 

konštatuje I. Pauhofová, tu je možno polemizovať s adekvátnosťou realizo-

vaných politík tak v sociálnej, ako aj hospodárskej oblasti. Želaným stimulom 

smerom k oživeniu spotreby by mohla byť väčšia adresnosť sociálnych 

politík, aktívna politika trhu práce a podpora malých a stredných firiem reali-

zujúcich svoju produkciu na domácom trhu. Väčšie posilnenie základov pre 

udržateľnú domácu spotrebu navyše v Slovenskej republike komplikuje vysoká 
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miera dlhodobej nezamestnanosti. Situáciu na trhu práce v tomto smere 

zhoršuje aj prevládajúci trend dočasného zamestnávania a vytvárania pra-

covných miest s prevažne nízkymi mzdami a slabou sociálnou ochranou.  

Sociálny aspekt finančnej a dlhovej krízy nie je príliš často predmetom 

ekonomických úvah o dôsledkoch prijímaných opatrení, predovšetkým na 

strane výdavkov štátu. Z príspevku Z. Mackovej je zrejmé, že demontáž so-

ciálneho štátu aký sme poznali v Európe sa začala už pred krízou, ktorá 

tento proces ešte urýchlila, pretože vysoké verejné dlhy a vyhliadky rastú-

cich výdavkov pri starnúcom obyvateľstve nútia vlády k prehodnoteniu dote-

rajších sociálnych štandardov.  

Opatrenia pre fiškálnu konsolidáciu 

Vo svetle vysokého zadlženia musia štáty zefektívniť a skonsolidovať 

vlastné hospodárenie, čo je však komplikované z viacerých hľadísk. Jednak 

tu máme krehké oživenie a anemický hospodársky rast, čo prakticky zne-

možňuje konsolidáciu zo strany daňových príjmov a ich zvýšenie, čo by 

agregátny dopyt oslabilo ešte viac. Na druhej strane máme po kríze nahro-

madené vysoké verejné dlhy, čo oslabuje pozíciu štátu na strane výdavkov 

a vedie k ich škrtaniu aj v takých oblastiach, ako sú sociálna pomoc, alebo 

transfery. Takto sa zväčšuje tlak na najviac zraniteľné skupiny obyvateľstva, 

čo vytvára potrebu zlepšenia ich možností umiestnenia na trhu práce, ale 

zároveň aj potrebu hľadania nových zdrojov tak, aby nemuselo dochádzať 

k oslabovaniu agregátneho dopytu na strane výdavkov štátu.  

To nás vedie k presvedčeniu, že je treba zefektívniť výdavky štátu v ob-

lasti verejného obstarávania, investícií do vzdelávania, aktívnej politiky trhu 

práce, vedy a výskumu a zároveň sa postarať o lepší výber daní a zamedze-

nie daňovým únikom. Takto by bolo možné konsolidovať verejné financie bez 

zvyšovania daní a škrtania výdavkov v citlivých oblastiach, či už z pohľadu so-

ciálnych dopadov, alebo dopadov na budúcu konkurencieschopnosť a hospo-

dársky rast (financovanie vedy a výskumu). Uvedeným témam a ich možným 

riešeniam vo svetle potreby fiškálnej konsolidácie sa vo svojich statiach 

bližšie venujú napríklad P. Staněk, M. Duračinská, či M. Repa.  
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Významné nevyužité zdroje predstavujú pre štátne rozpočty financie kolu-

júce v rámci šedej a čiernej ekonomiky. P. Staněk hovorí jednak o zmenách 

v metodike vykazovania národných účtov, kedy sa môže znížiť podiel dlhu 

na HDP v dôsledku započítania niektorých zložiek šedej ekonomiky do vy-

tvoreného HDP, ale predovšetkým o pokroku v oblasti podchytenia a zdane-

nia finančných tokov v rámci rôznych segmentov svetovej ekonomiky. P. Sta-

něk sa vo svojej stati venuje tejto problematike podrobnejšie, pričom si vší-

ma aj také fenomény, ako sú napríklad prevodové ceny, ktoré tiež predsta-

vujú nemalý objem nezdanených finančných prostriedkov. Aj M. Duračinská 

zdôrazňuje, že tieto zdroje, ktoré by mohli dodatočne zvýšiť daňové príjmy 

deficitných rozpočtov, sa týkajú predovšetkým veľkých firiem, s vysokým 

obratom, pre ktoré sa oplatí znižovať celkové priznané výkony a zisky, 

a priamo alebo nepriamo tak optimalizovať daňovú záťaž.  

Rovnako ako v prípade šedej a čiernej ekonomiky, alebo prelievania 

peňazí do daňových rajov, aj v prípade prevodových cien je kľúčom k pod-

chyteniu týchto finančných tokov a ich zahrnutiu do daňových systémov jed-

notlivých krajín koordinovaná spolupráca zodpovedných autorít v legisla-

tívnej a regulačnej oblasti. Významnú úlohu v tomto procese zohráva OECD, 

ktorá prišla s návrhom nového metodického chápania, evidovania a napokon 

aj zdaňovania.  

Ako hovorí P. Staněk, môžeme očakávať, že okrem predpokladaných 

dodatočných príjmov v rozpočte takáto medzinárodná iniciatíva vyvolá u TNK 

aj opačnú tendenciu a snahu o hľadanie možných únikových kanálov, ktoré 

by im umožňovali pokračovať v daňovej optimalizácii tak ako doteraz. Pod-

chytenie týchto doteraz často skrytých finančných tokov môže u TNK vytvo-

riť tlak na znižovanie nákladov, prípadne prenos bremena na plecia subkon-

traktorských firiem.  

Z vyššie uvedeného je zrejmé nerovnocenné postavenie veľkých firiem 

voči malým a stredným firmám, ktoré sa v posledných rokoch vplyvom roz-

siahlej expanzie TNK na zahraničné trhy ešte viac prehĺbilo. Žiaľ tomuto 

procesu napomáhal formou tolerovania daňových únikov a nerovnomerného 

stimulovania firiem (v prospech TNK) aj štát. Dokonca sa táto forma hospo-

dárskej politiky stala určitým nástrojom konkurenčného boja medzi štátmi. 



9 

 
Tento trend v podstate drží pri živote rôzne formy daňových únikov a preto 

sa nemôžeme čudovať snahám o istú harmonizáciu v tejto oblasti.  

V smere užšej spolupráce v daňovej oblasti môžeme medzi európskymi 

krajinami sledovať viacero spoločných aktivít, ktoré harmonizujú oddelené a roz-

dielne daňové systémy jednotlivých ekonomík do nadnárodných štruktúr. Tento 

proces už prebieha a v EÚ došlo k harmonizácii na úrovni nepriamych daní 

(DPH), aktuálne snahy o harmonizáciu sa však týkajú aj priamych daní a predo-

všetkým potom daní korporátnych. Zmenšenie rôznorodosti jednotlivých daňo-

vých systémov v tejto oblasti bude zásadným spôsobom ovplyvňovať pôso-

benie a spôsob fungovania veľkých TNK. Dôjde k ich väčšiemu dôrazu na 

faktory konkurencieschopnosti, ako sú kvalitná dopravná a energetická infra-

štruktúra, vzdelaná pracovná sila a priaznivé podnikateľské prostredie, pre-

tože štáty prídu o svoju takpovediac „jednoduchú“ konkurenčnú výhodu pri 

existencii rozdielnych daňových systémov a rozdielneho daňového zaťaženia.  

Túto problematiku je treba riešiť komplexne, čo práve ponúka ekono-

micko-právna analýza nezdanených finančných tokov prezentovaná v tomto 

zborníku. Na viacerých miestach sa snažíme zdôrazniť, že konsolidačné úsilie 

musí byť pri snahe o zníženie vysokých verejných dlhov rozložené tak na 

strane výdavkov, ako aj príjmov rozpočtu. A práve oblasť daní je zaujímavá 

z viacerých hľadísk. P. Staněk si všíma, že teoretický postulát, o tom ako sa 

zníženie sadzby korporátnych daní premieta do väčšej ochoty platiť a teda 

aj do zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu, neplatí. Naopak, výrazné zníženie 

korporátnych daní ku ktorému došlo za posledných 20 rokov korešponduje 

so znížením výťažnosti daní pre národné rozpočty. Môžeme vysloviť hypo-

tézu, že pokiaľ je zníženie daní sprevádzané výraznou dereguláciou a libe-

ralizáciou finančných tokov, pôsobí skôr kontraproduktívne a štátne rozpočty 

na to doplácajú. Rovnako ako malé a stredné firmy, ktoré sú pri daňovej 

optimalizácii v porovnaní s TNK značne znevýhodnené a je na nich vytvára-

ný väčší tlak pri snahe o zaplnenie medzery v daňových príjmoch, ktorá 

vznikla vyhýbaním sa daňovým povinnostiam zo strany veľkých firiem.  

K niečomu podobnému dochádza aj vo vzťahu k nepriamym daniam, 

ktoré by mali kompenzovať výpadky vzniknuté na strane priamych daní. Ako 

ďalej konštatuje aj P. Staněk, tu sa dostávame do slepej uličky z dôvodov 

obmedzených možností spotreby súvisiacich s výrazným rastom zadlženia 
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a stagnáciou miezd vo vyspelých ekonomikách. Kríza globálnej spotreby 

a rast majetkovej nerovnováhy tak upriamuje pozornosť zákonodarcov na 

majetkové dane, prípadne iné špecifické formy daní, pri ktorých je priestor 

na ich rast, alebo vyššiu daňovú výťažnosť (napr. environmentálne dane, 

dane z finančných transferov, dane zo sieťových odvetví a pod.).  

V situácii, kedy sú prakticky vyčerpané možnosti konsolidácie verejných 

financií prostredníctvom sledovania nominálnych cieľov v podobe zvyšova-

nia existujúcich daní sa pozornosť zodpovedných autorít celkom správne 

upriamila aj na kvalitatívne parametre daňových systémov, konkrétne na ich 

výťažnosť a s tým súvisiace daňové úniky.  

Treba povedať, že dodatočné prostriedky získané podchytením doteraz 

skrytých finančných tokov môže štát použiť jednak na financovanie sociál-

nych programov, ale môže ich použiť aj na skvalitnenie podnikateľského 

prostredia, alebo stimuly pre tvorbu pracovných miest, či podporu exportu 

a takto ich v podstate nepriamo vrátiť firmám späť, čím by sa zároveň mohlo 

zmierniť aj nerovnomerné postavenie TNK voči malým a stredným firmám.  

V súčasnosti sledujeme pozvoľnú transformáciu daňových systémov vy-

tvorených v podmienkach minulého storočia smerom k ich harmonizácii 

a prispôsobeniu podmienkam globalizovanej ekonomiky, v rámci ktorej doká-

žu TNK využívať rozmanitosť podmienok a rôzne regulačné režimy tak, aby 

boli schopné optimalizovať svoju daňovú povinnosť na minimum. Na druhej 

strane, štáty a ich rozpočty nemôžu so svojimi obmedzenými možnosťami 

zabezpečiť dodatočné zdanenie TNK. Koordinácia a harmonizácia sú preto 

jedinou cestou ako dosiahnuť efektívne zdanenie v nových podmienkach 

globalizovanej svetovej ekonomiky.  

Peter Staněk odhaduje objem finančných prostriedkov uložených v da-

ňových rajoch globálne na úrovni okolo 72 biliónov USD. Tieto zdroje ne-

chýbajú len v rozpočtoch dotknutých krajín, ale zároveň dochádza k ich 

odklonu od tradičných kanálov úverovania ekonomiky, podnikovej sféry, 

alebo spotreby obyvateľstva. To v kombinácii s vytváraním bezprecedentne 

vysokých nadmerných rezerv v bankách dáva odpoveď na neúčinnosť tra-

dičných nástrojov monetárnej politiky, keďže nefunguje kanál bankového 

sprostredkovania. Monetárna expanzia sa tak omnoho viac premieta do rastu 
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finančných špekulácií ako vývoja reálnej ekonomiky. Ako ďalej konštatuje 

P. Staněk, pokiaľ bude ekonomika trvalo fungovať týmto spôsobom, bude to 

deformovať celkovú podobu vzťahov medzi produktivitou, mzdami, ziskami, 

konkurencieschopnosťou a inými ekonomickými veličinami. Ich vývoj sa tak 

môže dostať mimo tradičných trajektórií známych z minulosti a nachádzajú-

cich oporu v tradičných ekonomických modeloch.  

Systémový charakter krízy odráža fundamentálne zmeny v kľúčových 

ekonomických ukazovateľoch, ktoré už viac nekorešpondujú s tradičnými 

modelmi správania. Príkladom toho je konvergencia dlhodobých úrokových 

mier v krajinách, ako Taliansko, alebo Španielsko ku dlhodobým úrokovým 

mieram v USA, alebo Nemecku. Takáto konvergencia by mala naznačovať, 

že riziká spojené sa zadlžením týchto krajín sa vyrovnávajú a predznamená-

vať tak koniec dlhových problémov európskych krajín. Samozrejme schop-

nosť uhrádzať svoje záväzky nemôže byť medzi tými dvomi skupinami krajín 

porovnateľná. Opak je teda pravdou a dlhová kríza sa aj napriek prijímaným 

úsporným opatreniam za posledné roky prehĺbila. To nás vedie k úvahe, že 

zúženie rozptylu dlhodobých úrokových mier v rokoch 2013 – 2014 neodrá-

ža zlepšenie očakávaní ohľadom schopnosti štátov platiť za svoj dlh. Na-

zdávame sa, že takéto zúženie rozptylov sa neodohralo na základe zlepšenia 

vývoja fundamentálnych ukazovateľov a reálnej ekonomiky, ale je násled-

kom monetárnej politiky kvantitatívneho uvoľnenia a finančných špekulácií. 

To ale znamená, že rozptyl dlhodobých úrokových mier nám už ďalej neod-

ráža to, čo si myslia investori o udržateľnosti dlhu.  

Asymetrický vývoj si vyžaduje systémový a interdisciplinárny pohľad na 

skúmanú problematiku dlhovej krízy. Vo svetle vyššie uvedených faktorov 

napríklad dochádza aj k prehodnocovaniu konceptu finančného liberalizmu 

a vyspelé štáty začínajú pri potrebe konsolidácie verejných financií a riešení 

majetkovej nerovnováhy narúšať existujúci koncept medzinárodného daňo-

vého plánovania postaveného na princípoch právnej ochrany súkromného 

majetku. Právne aspekty spravodlivého zdaňovania na medzinárodnej úrovni 

v sebe obsahujú tak fiškálny, ako aj obchodno-právny a trestno-právny roz-

mer, pretože niektoré daňové raje sú živnou pôdou pre korupciu a pranie 

špinavých peňazí pochádzajúcich z šedej a čiernej ekonomiky.  
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Snáď v žiadnom inom segmente ekonomiky sa tak jasne neukazuje 

zaostávanie zodpovedných autorít a právnych úprav za ekonomickým vývo-

jom ako je tomu vo finančnom sektore. Pokiaľ k tomu pridáme neprehľadné 

medzi podnikové vzťahy a s tým súvisiace transferové platby musíme konšta-

tovať, že mimo kontroly a riadneho obehu prúdi nežiaduco veľa finančných 

prostriedkov. A keďže ako konštatuje M. Duračinská, rozdielne daňové systé-

my štátov sú hlavnou príčinou dvojitého nezdanenia, silnejú tiež snahy 

o harmonizáciu daňových systémov v rámci EMÚ. Napokon uvedené problé-

my nie je možné vyriešiť izolovane, ale len prostredníctvom koordinovaného 

spoločného postupu všetkých dotknutých krajín, predovšetkým tých najsilnej-

ších. To sa môže ale ukázať ako neprekonateľná prekážka, nakoľko rozdiel-

ne postoje sa podpisujú pod nejednotný postup už na úrovni členských štá-

tov EÚ a nieto ešte na globálnej úrovni.  

Opatrenia proti opakovaniu dlhovej krízy 

Enormný nárast finančného sektora na úkor obsluhy reálnej ekonomiky 

je poháňaný globálnym charakterom financií. Oproti tomu parametre reálnej 

ekonomiky, ako napríklad práca, majú zväčša lokálny charakter a základy 

v kvalite lokálnej infraštruktúry. Na tento rozpor medzi finančným a reálnym 

sektorom upozorňuje vo svojom príspevku Z. Macková, keď analyzuje so-

ciálne dopady reforiem na Slovensku. V súvislosti s problematikou dlhovej 

krízy sa v súčasnosti čoraz viac skloňujú sociálne dopady globalizácie a fi-

nancializácie svetovej ekonomiky. Nesúlad medzi prácou a kapitálom sa tak 

podľa mnohých stáva prekážkou ďalšieho rozvoja spoločnosti a brzdou 

hospodárskeho rastu.  

Vo svetle krízy sa ekonómovia začali zamýšľať nad udržateľnosťou 

existujúcich rastových modelov. Ten slovenský je postavený na exporte, čo bol 

aj kanál, ktorým sa ku nám finančná kríza a recesia dostali. Slovensko je ako 

malá a otvorená ekonomika závislé na vývoji zahraničného dopytu, pričom 

sa ako slabina ukazuje aj slabá podpora domáceho dopytu a spotreby 

a v neposlednom rade aj obmedzenie možností efektívneho pôsobenia mo-

netárnej a fiškálnej politiky. V tejto súvislosti upozorňujeme na skutočnosť, 



13 

 
že na úrovni eurozóny chýba fiškálna výbava bežná v iných menových úniách, 

čím sa zvyšuje pravdepodobnosť negatívnych dopadov asymetrických šo-

kov na jednotlivé členské krajiny eurozóny, vrátane Slovenska.  

Tieto súvislosti si členské štáty EMÚ uvedomujú a prišli preto s konceptom 

Fiškálneho kompaktu. Vývoj vo väčšine európskych krajín počas obdobia 

rokov 2009 – 2013 jasne ukázal, že prijaté úsporné opatrenia pod patronátom 

Európskej komisie a Medzinárodného menového fondu mali na hospodársky 

rast krajín eurozóny omnoho negatívnejší vplyv ako sa pôvodne predpokladalo, 

čo viedlo k samozničujúcej fiškálnej konsolidácii. Daňou za priveľké úsporné 

opatrenia je oslabený agregátny dopyt, vysoká nezamestnanosť a paradoxne 

aj pokračujúci rast verejných dlhov ako dôsledok ekonomickej stagnácie.  

Jedným z cieľov, ktoré stoja za medzivládnou zmluvou o fiškálnej zod-

povednosti, alebo Fiškálnym kompaktom – touto striktnejšou verziou Paktu 

stability a rastu – je nedovoliť opakovanie masovej záchrany európskych bánk 

z peňazí daňových poplatníkov, ktorá viedla k prehĺbeniu dlhovej krízy. Fiš-

kálny kompakt bude mať obzvlášť veľký dopad na vysoko zadlžené krajiny, 

pretože budú musieť realizovať radikálne reformy namierené na zlepšenie ich 

konkurencieschopnosti a vyrovnanie rozpočtových deficitov. Podmienka vy-

rovnaného rozpočtu (štrukturálny deficit na úrovni 0,5 % HDP) môže so sebou 

priniesť menšiu potrebu medzištátnych fiškálnych transferov v tej podobe ako 

ich poznáme dnes. Fiškálna únia zatiaľ v Európe nadobúda neurčitý charakter, 

keď síce existuje istá forma transferov zdrojov z jednej skupiny štátov k druhej 

skupine, avšak tento transfer nie je financovaný spoločnými daňami, ale 

dlhom, ktorý má podobu dlhopisov Európskeho stabilizačného mechanizmu.  

Fiškálny koncept vyrovnaných rozpočtov je súčasťou väčšej reformy 

ekonomického systému ktorá postupne vedie EMÚ a jej členské štáty sme-

rom k viac zjednotenému fiškálnemu systému – s najväčšou pravdepodob-

nosťou smerom k fiškálnej a politickej únii. Proces užšej integrácie a hlbšej 

spolupráce bude po vzore spoločných koordinovaných krokov na úrovni EMÚ 

pokračovať aj na úrovni celej EÚ. Európa sa tak postupne dostáva bližšie 

k inštitucionálnemu usporiadaniu fiškálnej politiky, ktoré existuje v USA, kde 

sú tiež členské štáty zaviazané k dosahovaniu vyrovnaných rozpočtov. To 

znamená, že každý štát, ktorý zaznamenáva počas cyklického spomalenia 
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relatívne nižšie príjmy a vyššie výdavky musí podniknúť konsolidačné kroky 

smerom k vyrovnaniu bilancie rozpočtu, čo v praxi znamená, že musí znížiť 

(sociálne) výdavky a/alebo zvýšiť dane. Uplatňovanie tohto postupu v prostredí 

bez dostatočne silnej podpory na strane federálnych výdavkov môže v Európe 

zväčšiť riziko, že aj relatívne malá recesia sa transformuje do veľkej.  

Domnievame sa, že väčšie federálne výdavky môžu Európe v budúc-

nosti chýbať. Fiškálna únia má v USA iný charakter a hlavne fungujúci inšti-

tucionálny rámec, v ktorom predstavujú príjmy federálneho rozpočtu viac 

ako 20 % HDP – v porovnaní s približne 1 % HDP v Európe – čo znamená, 

že federálna vláda má v USA omnoho väčší vplyv a hlavne schopnosť 

ovplyvniť cyklické kolísanie HDP jednotlivých štátov. Federálna vláda tu 

disponuje so zdrojmi, ktorými môže kompenzovať negatívne dopady požia-

davky vyrovnaných rozpočtov na úrovni členských štátov. Európe takto 

nastavený mechanizmus chýba.  

Chýbajúca fiškálna kapacita na federálnej úrovni vedie k tomu, že sú 

jednotlivé štáty a vlády neschopné zvládnuť negatívne pôsobenie asymet-

rických šokov a to tak na strane výdavkov v súvislosti s ich potrebou v čase 

ekonomického útlmu a recesie, ako aj na strane príjmov, kedy je chýbajúca 

fiškálna kapacita na federálnej úrovni v podstate zodpovedná za nedostatok 

prostriedkov potrebných na ochranu daňových základov členských štátov 

EÚ, čo vedie k tomu, že väčšina štátov si chce ponechať daňovú suverenitu 

a to najmä v oblasti priamych daní.  

Tlak na rozpočtovú konsolidáciu sa prejavuje predovšetkým na strane 

výdavkov a menej už na strane príjmov, kde zostáva otvorených viacero 

možností prinášajúcich riešenia súčasného stavu, ako je napríklad príjmová po-

larizácia vo vzťahu k štruktúre daní a transferov, daňové úniky a agresívne 

daňové plánovanie, daňové raje, či transferové ceny. Len pri komplexnom 

riešení sa môže rozpočtová konsolidácia podariť, pričom sú nevyhnutné 

kredibilné a vymožiteľné pravidlá, ktoré udržia fiškálnu úniu pokope. Popri 

výdavkových škrtoch môžeme pri tejto stratégii predpokladať ambíciu krajín 

prikročiť k väčšej fiškálnej reforme v podobe harmonizácie a zjednocovania 

daňových sadzieb a základov, z ktorých sa dane vypočítavajú. Prehlbovanie 

tejto tendencie môže ešte viac podkopať tradičné konkurenčné výhody 
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v podobe daňovej diverzity,2 čo bude krajiny nútiť k realizovaniu nevyhnut-

ných štrukturálnych reforiem, ktoré môžu bez adekvátnej federálnej podpory 

v mnohom oslabiť sociálne štandardy na ktoré boli ľudia zvyknutí.3  

Zostáva otvorenou otázkou, či reformy realizované v súlade s požiadav-

kami Fiškálneho kompaktu budú viesť k väčšej konkurencieschopnosti prob-

lémových krajín (najmä z juhu Európy), predovšetkým z pohľadu ich doterajších 

skúseností, keď im členstvo v EMÚ prinieslo viac nerovnováh a deficitov.4 Je 

otázne, či predpísané a odporúčané reformy a politiky môžu byť efektívne 

implementované v každom jednom členskom štáte EMÚ a preto môžeme 

reálne predpokladať, že nerovnováhy medzi členskými štátmi EMÚ budú 

pretrvávať aj naďalej.  

Proces vyrovnávania rozpočtovej nerovnováhy sa bude v jednotlivých 

krajinách líšiť. Fiškálny kompakt nepovedie k striktnej rozpočtovej disciplíne 

v každej jednej krajine, ale je to krok správnym smerom aj keď v prostredí 

nefunkčnej fiškálnej únie. Pri chýbajúcej federálnej autorite preberie jej funkciu 

pravdepodobne finančný trh, ktorý bude vyššími úrokovými mierami penali-

zovať krajiny neschopné znížiť svoje verejné dlhy, alebo rozpočtové deficity.  

Vo svetle Fiškálneho kompaktu môžeme očakávať, že členské štáty 

EMÚ budú dosahovať vyššiu mieru úspor, čo bude ďalej oslabovať agregát-

ny dopyt a výdavky. Rozšírenie škrtov vo verejných výdavkoch, redukcia 

nákladov na prácu a pretrvávajúca vysoká nezamestnanosť môžu na dlhú 

dobu oslabiť rastové vyhliadky v celej Európe, čo môže z pohľadu hľadania 

zdrojov rastu zväčšiť atraktivitu iných exportných destinácií, ako sú napríklad 

rozvíjajúce sa ekonomiky (napr. Turecko, Afrika, Ázia). Menší potenciálny 

rast môže oslabiť európsku kohéziu a tiež podporu integrácie ako ju poznáme,5 

čo sa prejavuje na raste regionálnych rozdielov, vyššej nezamestnanosti, 

                                              
2 Pričom o konkurenčnú výhodu v podobe zmeny devízového kurzu už členské štáty EMÚ 
prišli. 

3 Príkladom takejto reformy je napríklad flexibilnejší trh práce. 

4 V týchto krajinách, ktoré nemajú možnosť devalvovať vlastnú menu, rastie import rýchlejšie 
ako export (z dôvodu slabej konkurencieschopnosti), čo počas krízy prispelo k rapídnemu 
nárastu zahraničného zadlženia. 

5 Integrácia bude zrejme pokračovať popri oveľa striktnejších pravidlách ako tomu bolo doteraz. 
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chudobe a sociálnej exklúzii. Oslabovanie funkcií a vplyvu štátu na ekonomiku 

so sebou prináša koniec európskeho sociálneho modelu ako sme ho poznali.  

Potenciálnu fiškálnu úniu oslabuje fakt, že pravidlá o Fiškálnom kom-

pakte nie sú súčasťou existujúcich európskych dohôd, pretože európske 

inštitúcie (ako je Európsky parlament, alebo komisia) nezohrávajú pri apliká-

cii týchto pravidiel žiadnu podstatnú úlohu. Sú v pozícii pozorovateľov aktivi-

ty jednotlivých štátov a ich predstaviteľov, čo opätovne vyvoláva otázku 

ohľadom ich legitimity (demokratický deficit), štruktúry a kompetencií, ktoré 

by mali tieto inštitúcie v budúcnosti zastávať.  

Tu sa dostávame k zásadnej otázke globálneho vládnutia bez globálnej 

vlády, čo je téma, ktorej sa vo svojom príspevku venuje M. Šikula. Absencia 

kontroly a regulácie dala na globálnej úrovni priestor pre vznik rôznych štruktúr 

neoliberálneho konceptu vládnutia hájaceho predovšetkým záujmy finančných 

a nefinančných korporácií. Tomuto konceptu sa dlhodobo podriaďuje politika 

vlád a nadnárodných inštitúcií, pričom sa čoraz častejšie poukazuje na dve 

veci. Jednak je to demokratický deficit a nedostatočná ochrana záujmov 

obyvateľov dotknutých štátov, ale tiež je to fakt, že toto inštitucionálne uspo-

riadanie už viac neodráža zmenené pomery síl vo svetovej ekonomike.  

Demokratický deficit a absencia zodpovedných inštitúcií na globálnej úrovni 

viedli v prostredí liberalizácie, deregulácie a privatizácie k inštitucionalizácii 

morálneho hazardu. Ten podčiarkla rozsiahla finančná pomoc pre finančné 

inštitúcie, ktorej sa im dostalo v rokoch 2008 – 2011, pričom sa vytvorili dva 

problémy. Jednak táto pomoc neúmerne zaťažila národné verejné rozpočty, 

čo viedlo k podstatnému zhoršeniu zadlženia štátov a v podstate naštartova-

lo dlhovú krízu. Tiež sa ale takto vytvorili nežiaduce väzby medzi bankami 

a štátmi. Ambíciu odstrániť to má projekt bankovej únie a jednotný mecha-

nizmus dohľadu, ktorým sa vo svojich príspevkoch venovali z pohľadu eko-

nómie a práva kolegovia Ľ. Čunderlík a V. Vašková. Nová banková a rezo-

lučná regulácia má zamedziť opakovaniu finančnej krízy a následnej záchra-

ne systémovo dôležitých bánk z peňazí daňových poplatníkov.  

Finančná a dlhová kríza tieto zmenšujúce sa rozdiely medzi vyspelými 

a rozvíjajúcimi ekonomikami ukázala v plnom svetle. Ako konštatuje M. Šikula, 

inštitucionálne dozrievanie zoskupenia BRICS odzrkadľuje odchádzajúcu éru 
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inštitúcií Bretton Woods a nástup formovania nového ekonomického po-

riadku. Žiaľ, musíme konštatovať, že vzhľadom na nekončiacu sa dlhovú krí-

zu v Európe a výrazné zostrenie geopolitických rizík na východnej hranici to 

bude s najväčšou pravdepodobnosťou Starý kontinent, kto nezachytí nástup 

nového usporiadania globálnej ekonomiky, čo môže poznačiť naše rastové 

vyhliadky na desaťročia dopredu. Kľúčom k našej budúcej konkurencieschop-

nosti a prosperite sa tak ukazuje byť riešenie otázok v nasledovných troch 

oblastiach: 1.) dobudovanie funkčnej menovej a fiškálnej únie, 2.) riešenie 

obchodných vzťahov s rozvíjajúcimi sa ekonomikami, 3.) riešenie obchodnej 

a investičnej dohody s USA.  

Samozrejme, že otázka konkurencieschopnosti leží predovšetkým na 

pleciach jednotlivých štátov a firiem, ktoré by mali mať vytvorené priaznivé 

podnikateľské prostredie. V tomto smere je potrebné zdôrazniť, že dlhová 

kríza a potreba fiškálnej konsolidácie by nemali pôsobiť ako argumenty 

v prospech šetrenia na investíciách do budúcnosti a konkurencieschopnosti 

ekonomík (M. Repa).  

Vo viacerých statiach rezonuje názor, že jedným z hlavných dôvodov 

pre finančnú a dlhovú krízu bola rozsiahla deregulácia finančného sektora, 

ktorá vyvrcholila na prelome milénia. Zraniteľnosť finančného sektora sa pa-

radoxne zväčšila potom ako bol deregulovaný a prestalo platiť striktné odde-

lenie komerčného bankovníctva od investičného. Systémové nedostatky 

existujúceho inštitucionálneho usporiadania sa snažia zodpovedné autority ko-

rigovať aspoň snahou o zlepšenie dohľadu. Je však otázne do akej miery bu-

de mechanizmus jednotného dohľadu účinný pokiaľ bude aj naďalej v platnosti 

deregulácia finančného sektora, ktorou bol zrušený Glassov-Steagallov (GS) 

zákon a prestalo platiť oddelenie komerčného a investičného bankovníctva. 

Je veľmi pravdepodobné, že pokiaľ by došlo k návratu ku pravidlám platným 

pred rokom 1999, nemohli by si banky prelievať kapitál medzi retailovým 

a investičným biznisom a naplno by sa tak odhalilo skutočné finančné zdra-

vie bánk, čo by viedlo ku kolapsu finančného systému. Aj preto je návrat 

k režimu GS zákona veľmi nepravdepodobný.  

Rovnako môžeme za menej pravdepodobné označiť aj väčšie konsolidačné 

úsilie na strane vlád, ktoré budú vo svetle monetárnej politiky kvantitatívneho 
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uvoľnenia oveľa menej motivované k realizácii nepopulárnych a náročných 

štrukturálnych reforiem. Vysoké verejné dlhy tak budú zrejme v prostredí 

slabého rastu HDP prevládať aj v nasledujúcom období.  

Pokiaľ sa zdal pomer verejného dlhu v niektorých európskych ekonomikách 

k ich HDP ako dlhodobo neudržateľný v rokoch 2007 – 2008 (hoci s vý-

nimkou Talianska a Grécka sa v priemere pohyboval okolo 60 %), tak potom 

dnes musí byť zo strany trhov hodnotený ako ešte viac neudržateľný, hlavne 

pri vyhliadkach pomalého rastu HDP. Je preto namieste položiť si otázku, 

ako sa môžu dotknuté štáty a vlády za daných podmienok zbaviť nahromade-

ných verejných dlhov, pretože ich rast a neriešenie nás neudržateľne pribli-

žuje k ďalšej fáze dlhovej krízy. Ekonomická teória nám v tomto smere ponú-

ka viacero možností. Dotknuté štáty sa môžu nahromadených dlhov teore-

ticky zbaviť nasledovnými piatimi spôsobmi. Prostredníctvom toho, že začnú 

vytvárať prebytky rozpočtu, že budú predávať štátne aktíva, že budú svoj dlh 

reštrukturalizovať, že dôjde k odpusteniu dlhov, alebo k ich monetizácii.  

Ideálny scenár predstavuje dlhodobá redukcia dlhov prostredníctvom vytvá-

rania nových prebytkov rozpočtu pri expanzívnej monetárnej a fiškálnej politi-

ke a raste exportu. Tento scenár je však v súčasných podmienkach neúčin-

nosti tradičných nástrojov hospodárskej politiky a slabom raste HDP iluzórny. 

Alternatívou sú navrhované štrukturálne reformy, ktorých efekty sa ale pre-

javujú pomaly a vo veľmi dlhom časovom období, pričom sa zdá, že európ-

skym krajinám v tomto smere chýba jasná predstava a vízia, čo sa prejavilo na 

samozničujúcej fiškálnej konsolidácii vo viacerých európskych krajinách. Ten-

to scenár tak po zlých skúsenostiach stratil do istej miery svoju kredibilitu.  

Predaj štátnych aktív nie je len hypotetickou možnosťou, ale vo forme 

privatizácie bol napríklad súčasťou odporúčaní pri konsolidácii gréckeho dlhu. 

Podľa metodiky OECD sa štátne aktíva členských krajín v priemere pohybu-

jú okolo desiatok percent HDP a teda ich predaj by mohol v niektorých kraji-

nách znížiť objem dlhov pomerne výrazne. Je to však citlivá oblasť, spojená 

s viacerými problémami pri kvantifikácii alebo administrácii, pričom štát takto 

prichádza o aktíva v podstate navždy, čím sa pripravuje o svoju suverenitu, 

ako aj možné rezervy do budúcna.  
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Klasická reštrukturalizácia smerom k hranici verejného dlhu na úrovni 

60 % HDP by pri súčasnom zadlžení štátov predstavovala obrovskú a ťažko 

uskutočniteľnú záťaž. Problémom je, že verejný dlh je z veľkej časti v rukách 

súkromných bánk, čo znamená, že jeho reštrukturalizácia by nevyhnutne 

viedla k bankovej kríze, ktorá by si opäť vyžiadala intervencie zo strany 

štátu, čím by následne došlo k navýšeniu verejného dlhu, nakoľko sa domnie-

vame, že kapacita nástrojov na rekapitalizáciu bánk (ako je napr. Európsky 

stabilizačný mechanizmus, ESM) nemôže stačiť na konsolidáciu biliónov 

nahromadených dlhov.  

Scenár odpustenia dlhu by mohol teoreticky vyzerať tak, že by boli dlhy 

problémových krajín odkúpené zo strany ESM, alebo bohatých krajín, kedy 

by sa v podstate jednalo o transferovú pomoc zo strany menej zadlžených 

krajín, čo by sa nemuselo stretnúť z pozitívnou odozvou zo strany voličov 

v týchto krajinách. Tento proces by viedol k prenosu možných problémov 

v prípade, že by si krajiny na kúpu dlhu požičali, čo by ich mohlo dostať 

z mierneho pásma zadlženia do vyššieho, pričom by vôbec nemuselo dôjsť 

k významnejšiemu zníženiu zadlženia problémových krajín.  

Ako najpravdepodobnejší scenár riešenia vysokého zadlženia sa nám aj 

vo svetle aktuálnej politiky ECB ukazuje byť monetizácia dlhu, kedy by došlo 

poskytnutím nenávratnej pôžičky zo strany ECB v podstate k pohlteniu obli-

gácií štátu a dlhu, ktorý by nebol nikdy splatený. Daňou za takúto monetizá-

ciu dlhu je však rast menovej bázy, čo môže viesť k inflácii, ktorá je ale 

v súčasných podmienkach nízkeho peňažného multiplikátora (rast menovej bá-

zy sa dostatočne nepremieta do rastu ponuky peňazí), slabého obehu peňa-

zí, vysokej nezamestnanosti a deflačných tlakov menej pravdepodobná. To 

nahráva scenáru monetizácie dlhu, čo by však predstavovalo veľký prece-

dens a morálny hazard smerom k budúcemu inštitucionálnemu usporiadaniu 

Európy. Aj preto je dôležité, aby sa jednalo o jednorazový a neopakovateľný 

akt a aby členské krajiny EÚ a ďalšie relevantné krajiny vo svetovej ekono-

mike prijali koordinované opatrenia o ktorých diskutujeme v nasledovných 

statiach z pohľadu ekonómie a práva, čo by mohlo napomôcť k ľahšiemu 

zvládnutiu budúcich kríz, prípadne zabrániť opakovaniu chýb, ktoré nás pri-

viedli až do stavu súčasnej krízy dlhu a spotreby.  
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Úvod 

Nástup globalizácie spôsobil fundamentálne inštitucionálne zmeny, ktoré 

pod vplyvom trhového fundamentalizmu diktovaného washingtonským kon-

senzom na jednej strane zásadne menili postavenie a funkcie štátu tak, že sa 

mali fakticky vytesňovať, oslabovať a odbúravať jeho regulačné a kontrolné 
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aktivity i aktivity vo verejnom sektore, ako aj jeho negociačný vplyv v medzi-

národných, resp. globálnych súradniciach. Na druhej strane absentujúce reál-

ne kontrolné a regulačné inštitúcie na globálnej úrovni umožnili vytvorenie 

širokého priestoru pre presadenie rôznych štruktúr neoliberálneho konceptu 

globálneho vládnutia deformujúceho a devastujúceho smerovanie civilizácie.  

Dnes už existuje množstvo kritických zovšeobecňujúcich analýz, ktoré 

presvedčivo dokazujú, že súčasná podoba globalizácie nie je žiadnou histo-

rickou nevyhnutnosťou, proti ktorej ľudstvo nemôže nič robiť, ale že je expli-

citným výsledkom neoliberálnej politiky západných vlád medzinárodných inšti-

túcií, finančných a nefinančných korporácií (Michie, 2003; Rubery et. al., 2002; 

Bordie, 2002; Beck, 2002; Castells, 2000). Rozhodujúcu úlohu pritom zohrali 

tri vzájomne prepojené politiky – deregulácia v rámci štátov, liberalizácia 

medzinárodného obchodu a pohybu kapitálu a privatizácia podnikov kontro-

lovaných štátom. Globálne nanútenie a presadenie tejto trojrozmernej neoli-

berálnej politiky vytvorilo široký priestor pre rozmanité prejavy a dôsledky 

globálneho vládnutia. Kľúčoví globálni hráči predovšetkým TNK si vydobyli 

svoje pozície na úkor štátov, kolonizáciu priestoru, ktorý by inak kontrolovali 

národné štáty (Potůček, 2008) a museli sa podriadiť ideológii vlády svetové-

ho trhu, t. j. ideológii ekonomického neoliberalizmu (Beck, 2002). Pod zášti-

tou neoliberálnej doktríny TNK prostredníctvom svojich sietí prezvali vládnu-

tie nad svetom. Tieto globálne siete nekontroluje žiadna inštitúcia, siete sa-

motné sú držiteľmi moci (Castells, 2004). Jedným z prejavov globálneho 

vládnutia bez globálnej vlády, ktorý sa odzrkadlil v teórii svetového systému 

je koncepcia svetového centra tvoreného VKŠ a periférie. Centrum pod 

neoliberálnymi heslami určuje diskriminačné pravidlá vo vzťahu k rozvojo-

vým štátom. Nespravodlivé pravidlá globálnych ekonomických procesov sú 

výsledkom globálneho kartelu silných globálnych hráčov (Held, 2004). Poku-

sy o adresnejšiu charakteristiku nositeľov globálneho vládnutia bez globálnej 

vlády poukazujú na „globálnu triedu manažérov“, ovládajúcu globálne inšti-

túcie, ktoré by mali robiť politickú kontrolu, na priemyselné oligarchie a ne-

prehľadne kreované finančné oligarchie, ktoré vládnu vládam (Bělohradský, 

2000), alebo na globálnu vykorisťovateľskú oligarchiu, mafiánsky organizovanú, 
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ktorá diktuje programové smerovanie celému procesu globalizácie (Bondy, 

2005). Aktérom globálneho vládnutia sú podriadené aj také medzinárodné 

inštitúcie ako MMF a SB, ktorých formovanie a fungovanie je silne poznače-

né demokratickým deficitom a sú vlastne určitým nástrojom TNK, ktorý tlačí 

na štáty, aby pre nich vytvárali protekcionistickú pozíciu. TNK sa tak stali 

akýmisi globálnymi super hráčmi, ktoré „nemajú žiadnu zodpovednosť 

a žiadna zodpovednosť im nemôže byť vnútená … Môžu, alebo sú schopné 

pohnať pred súd vlády a ich rozhodnutia sú robené nevoleným panelom ľudí 

mimo kontroly demokratických vlád“ (Herman, 1999). Prebieha antidemokra-

tická kontrarevolúcia, keď globalizátori vďaka zdrojom, ktorými disponujú si 

môžu dovoliť financovať kampane manipulujúce verejnú mienku a kúpiť 

nielen niektorých politikov, ale i celú demokraciu. Vytváraniu a posilňovaniu 

ich privilegovanej pozície napomáhajú aj vlastné, resp. spriaznené nezisko-

vé organizácie, ako profesionálne komory, asociácie, thing tanky a nadácie. 

Doterajší spôsob globalizácie umožňuje malému počtu najsilnejších určovať 

agendu a smerovanie tohto procesu.  

Vzniklo viacero pozoruhodných prác, ktoré odhaľujú genézu, charakter 

a konkrétne vývinové metamorfózy globálneho vládnutia bez globálnej vlády 

ako výsledok bezprecedentnej koncentrácie moci predovšetkým finančných 

a nefinančných korporácií a formálnych i neformálnych superglobálnych 

štruktúr.  

J. Stiglitz v knihe Jiná cesta k trhu – hledání alternatívy k současné po-

době globalizace (2003) upozornil na nový závažný problém, ktorému musí 

ekonomická veda venovať analytickú pozornosť. Poukázal na to, že nemá-

me žiadnu svetovú vládu, porovnateľnú s národnými vládami, ktorá by do-

hliadala na proces globalizácie. Tak ako štáty riadili vzájomné prepájanie ich 

národných ekonomík. Namiesto toho máme systém, ktorý by sa dal nazvať 

„globálne vládnutie bez globálnej vlády“ (s. 54). Poukazuje na to, že niekoľ-

ko inštitúcií (SB, MMF, WTO) a niekoľko hráčov z finančných priemyselných 

a obchodných kruhov záujmovo prepojených dominuje globálnej scéne, pri-

čom mnoho z tých, ktorých sa rozhodnutia týkajú sa nemá možnosť vyjadriť. 

Treba zmeniť pravidlá určujúce medzinárodný ekonomický poriadok a ešte 
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raz sa zamyslieť nad tým, ako sa rozhoduje na medzinárodnej úrovni a v koho 

záujme.  

Globálne nanútenie troj-rozmernej neoliberálnej politiky liberalizácia-de-

regulácia-privatizácia – vytvorilo priestor pre rozmanité prejavy globálneho 

vládnutia založeného na fundamentálnych inštitucionálnych zmenách pre-

dovšetkým v relácii štát – TNK, medzinárodné organizácie, nevládne nezis-

kové organizácie, ktoré kolonizujú priestor štátu a určujú diskriminačné pra-

vidlá. Priemyselné a finančné oligarchie vládnu vládam, diktujú programové 

smerovanie globalizácie, ovládajú MMF, SB, WTO atď. Je to akási antide-

mokratická kontrarevolúcia, manipulácia verejnej mienky, kupovanie nielen po-

litikov, ale celej demokracie. Existuje už viacero hlbokých analýz relevantných 

aspektov tejto podoby globálneho vládnutia.  

Unikátnu štúdiu o globálnej superkorporácii vypracovali Vitali, Glattfelder 

a Barriston (2001) výskumníci Univerzity Zürich, v ktorej kvantitatívne zobra-

zili koncentráciu globálnej moci a vplyvu. Na základe analýzy gigantickej data-

bázy 37 miliónov firiem a investorov zhodnotili intenzitu ich vzájomného vlast-

níckeho, finančného, kooperačného, technického, organizačného, sieťového 

a pod. prepojenia. „Zahusťovanie“ a koncentráciu tohto prepojenia a globál-

neho vplyvu preskúmali troma iteračnými krokmi.  

Výsledkom záverečnej iterácie bola identifikácia super jadra, tvoreného 

147 korporáciami. Ich aktíva sú už tak vzájomne späté, že vytvárajú neofi-

ciálny finančný konglomerát, ktorý priamo kontroluje 40 % celosvetového 

bohatstva korporácií a zásadne ovplyvňuje a určuje vývoj globalizovanej 

svetovej ekonomiky. Šokujúcu prekvapivosť výsledkov komentoval jeden 

z autorov (Glattfelder) slovami „realita je natoľko komplikovaná, že sme 

museli upustiť od dogiem, ako napríklad teória sprisahania, alebo teória 

voľného trhu“.  

Analýzu švajčiarskych vedcov mimoriadne vhodne doplňuje M. Morris 

originálnou knihou Co nesmíte vědet (2012), v ktorej približuje historickú 

deskripciu toho, ako sa vygenerovali globálne mocenské štruktúry ovládajúce 

čoraz viac vývoj sveta, usilujúce o „nový ekonomický poriadok“. Neviditeľné 

globálne vládnutie tvorí malá skupinka rodinných klanov, ktorá prostredníctvom 
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peňazí a bánk ovláda nielen hospodárstvo, ale aj nadnárodné organizácie, 

ako OSN, SB, MMF, WTO atď., značnú časť médií, vedy, školstva až po 

manipuláciu počasia. Na základe hĺbkovej analýzy peňažníctva autor argu-

mentuje záver, že peniaze skôr ako platidlo sú prostriedkom k vytváraniu 

moci a útlaku. Odhaľuje jadro problému konflikt medzi plnohodnotnými 

a nekrytými peniazmi a pozíciu bánk, ktoré si môžu voľne vytvárať nekryté 

peniaze, určovať spôsoby ako to robia, komu patria a komu to prináša úžitok. 

Odhaľuje nanajvýš problematické pozadie vzniku Fedu a Bretton Woodskeho 

systému, ale aj nový pohľad na príčiny atentátov na 4 amerických preziden-

tov spojené s bojom finančných kruhov o udržanie a upevnenie moci.  

Mimoriadne pozoruhodným príspevkom k objasneniu zákulisia globál-

neho vládnutia predstavuje kniha D. Rothkopfa Supertřída (2009) ako hĺbko-

vá sonda do charakteru kreovania a pôsobenia supertriedy privilegovaných, 

o ktorých väčšina ľudí takmer nič nevie, a ktorá napriek tomu zásadne 

ovplyvňuje náš život. V posledných dekádach sa vynorila globálna elita, kto-

rá disponuje nevídanou úrovňou bohatstva a moci. Táto moderná supertrie-

da sa zglobalizovala rýchlejšie ako ktorákoľvek iná spoločenská skupina. 

Každý z príslušníkov elity je jedným z milióna. Z viac ako 6 mld. ľudí na na-

šej planéte možno do supertriedy zaradiť asi 6 000 jednotlivcov. Definičným 

znakom, ktorý ich odlišuje od ostatných „je moc, ktorou sústavne ovplyvňujú 

milióny a miliardy ľudí nielen vo vlastnej zemi, ale i za hranicami“ (Rothkopf, 

2009, s. 53).1  

Pre supertriedu 21. storočia je podstatným znakom, že sa v jej rukách 

nielen koncentruje neúmerne vysoký podiel svetovej moci, ale že operuje 

globálne, kde je len málo nástrojov, alebo vôbec nie sú, ktoré by mohli pôsobiť 

                                              
1 Globálna supertrieda sa skladá z jednotlivcov najrôznejšieho druhu, no prvou špecifickou 
skupinou, ktorú v jej rámci možno rýchlo rozoznať sú šéfovia okolo 5 000 korporácií, ktorých 
ročné príjmy, či aktíva presahujú 5 mld. dolárov. Ďalej do supertriedy patria čelní predstavitelia 
zhruba 120 štátov, ovplyvňujúcich osudy veľkých populácií za ich hranicami, vrchní velitelia 
najmohutnejších svetových ozbrojených síl, manažéri 2 000 najväčších obchodných spoloč-
ností, stovky najsilnejších finančných inštitúcií a asi 500 najväčších investičných spoločností, 
hlavy najväčších nevládnych organizácií a čelných medzinárodných inštitúcií, duchovní vodcovia 
náboženstiev ale aj najvýznamnejší predstavitelia elít pôsobiacich v tieni (organizovaný zločin), 
poprední myslitelia, vedci a umelci s globálnym prejavom. 
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ako protiváha ich vplyvu. Práve to ju zásadne odlišuje od elít v minulosti, 

ktoré pôsobili v rámci štátov, kde sa mohli v prípade potreby krotiť silou 

alebo mocou práva.  

Medzi najbohatšími sú ešte najbohatší a moc vedie často k ešte väčšej 

moci. Elity sú v pravidelnom vzájomnom kontakte, nielen preto že majú 

lepšie dopravné a komunikačné prostriedky, ale hlavne vďaka globálnym 

formálnym i neformálnym mechanizmom, ktoré utužujú ich vzájomné väzby 

od G 8, cez klub nových nezúčastnených antiglobalistov, od Davosu po Boao, 

od Bilderbergu po fórum „Otcov a synov“ Carlosa Slima.  

„Jednou z najzrejmejších a najdôležitejších z mnohých mocí, ktorými 

supertrieda vládne, je jej schopnosť rozhodovať za nás všetkých o tom, čo 

je hlavnou témou súčasnosti, čo je „na programe dňa“. Členovia supertriedy 

sa nestretávajú len k nastoľovaniu tém, ale aj k praktickému rozhodovaniu.  

Neformálne mechanizmy globálneho vládnutia vyplňujú medzery a robia 

rast a globalizáciu výnosnými. Ak však uspokojovanie záujmov všetkých 

závisí od činnosti, či nečinnosti púhej hŕstky, alebo ak systém ponúka púhej 

hŕstke vplyv, akého nemôžu nikdy dosiahnuť ostatní, ktorých prístup alebo 

zdroje sú obmedzené, tak to nie je v poriadku. Ak sa o globálnych cieľoch 

rozhoduje len v úzkom kruhu, výsledky nemôžu byť iné ako deformované.  

Na záver upriamime pozornosť na najnovší príklad inovatívneho prístu-

pu k problematike globálneho vládnutia bez globálnej vlády. Je to kniha  

Yanisa Varoufakisa: Globální miotaurus (Praha, 2013). Prináša mimoriadne 

podnetnú a originálnu politicko-ekonomickú analýzu globálneho vládnutia 

v období rokov 1939 – 2008. Autor v nej odhaľuje ako strach a panika 

z návratu veľkej krízy už pred koncom 2. svetovej vojny viedli USA k prí-

prave najďalekosiahlejšieho projektu globálneho vládnutia. USA boli v tom 

čase hlavný veriteľ, ktorý disponoval bezprecedentnou ekonomickou a vo-

jenskou mocou a s vedomím potreby historickej úlohy rekonštrukcie sveta.  

Bretton Woods bol prvý krok realizácie stratégie globálneho vládnutia 

vychádzajúci z poučenia, že kapitalizmus sa nedá efektívne spravovať na 

národnej úrovni. Za oficiálnym projektom povojnového menového systému 

a obnovy ekonomík bol skutočný problém vytvorenie inštitucionálneho rámca, 
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ktorý by zabránil zopakovaniu veľkej krízy a zásadná otázka, kto bude mať 

nad ním kontrolu. Varoufakis odhaľuje, že v júli 1944 v Bretton Woode boli 

v skutočnosti predložené dve koncepcie. Koncepcia, ktorú za USA predložil 

H. D. White a koncepcia, ktorú vypracoval J. M. Keynes.2  

Originálna Keynesova koncepcia a jej transparentný automatický glo-

bálny mechanizmus recyklácie prebytkov prirodzene narazila na zásadný 

odpor USA, pretože by znemožnila ich stratégiu globálneho ovládania 

a využívania svetovej ekonomiky prostredníctvom dolára.  

Originálny prínos Y. Varoufakisa k teoretickému rozpracovaniu konceptu 

globálneho vládnutia bez globálnej vlády je v presvedčivej analýze vysoko 

sofistikovanej stratégie USA a ovládania svetového vývoja v dvoch kvalita-

tívne odlišných etapách. Od vzniku Bretton Woods systému po jeho rozpad 

a od jeho rozpadu po vznik globálnej krízy. Pozornosť zasluhuje rýchlosť 

a účinnosť s akou USA dokázali reagovať na zásadnú zmenu podmienok 

druhej etapy, ako zvolili a dôsledne uplatnili nové strategické prostriedky a ťahy 

s cieľom udržať si dominujúce postavenie a vplyv. Varoufakisova kniha je 

tiež veľmi podnetnou metodologickou inšpiráciou ku skúmaniu súčasnej eta-

py. Odštartovala ju globálna kríza, pod vplyvom ktorej sa zintenzívnil proces 

globálneho prerozdeľovania ekonomickej moci a politického vplyvu medzi 

USA a novo sa formujúcimi globálnymi aktérmi.  

                                              
2 USA mocensky presadili koncepciu H. D. Whita, ktorá im vytvorila dominantné postavenie 
na presadzovanie ich záujmov. Do histórie vošiel pod názvom Bretton Woodsky systém. Jeho 
základom bol systém pevných výmenných kurzov národných mien viazaných na dolár + - 1 % 
na udržovanie nákupom, resp. predajom svojich dolárových rezerv. Zmena kurzu bola možná 
len na udržanie vyrovnanosti platobnej bilancie a kapitálových tokov. Dôveryhodnosť mala 
zaručovať vymeniteľnosť dolára za zlato – 35 USD za uncu zlata.  
Koncepcia Medzinárodnej menovej únie J. M. Keynesa predpokladala jednu menu pre celý 
svet – bancor, viazanú na 30 komodít, pri súčasnom zachovaní národných mien a Medziná-
rodnú centrálnu banku, ktorej úlohou malo byť riešenie problému nevyvážených obchodných 
a kapitálových tokov rôznorodých ekonomík. To mal zabezpečovať špecifický mechanizmus 
recyklácie prebytkov plnením dvoch úloh; predchádzať vytváraniu systematických obchod-
ných nerovnováh a flexibilitu zúčastnených krajín pre zvládnutie katastrofických kríz. Medzi-
národná menová únia by zaručovala možnosť požičať si od Medzinárodnej centrálnej banky 
na nulový úrok do 50 % priemerného objemu obchodu deficitnej krajiny a nad 50 % pevný 
úrok. Prebytkovej krajine by za prekročenie prebytku nad určitý objem obchodu Medzinárod-
ná centrálna banka zase účtovala úrok.  
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1 BRICS – nový aktér v globálnom vládnutí 

Označenie BRIC štyroch najväčších rozvojových krajín Brazílie, Ruska, 

Indie a Číny vymyslel v roku 2001 Jim O'Neil analytik Goldman Sachs ako 

skratku pre označenie formálneho geograficky rozptýleného zoskupenia. 

V roku 2014 je to už zoskupenie piatych krajín, keď je v ňom už aj Južná 

Afrika.3 Rozšírila sa aj jeho skratka na BRICS, no dnes sa už považuje za 

globálneho hráča s významným a rastúcim vplyvom. Na obyvateľstve sveta 

sa podieľa 46 %, vytvára viac ako 25 % svetového HDP a s podielom 18 % 

generuje najväčšie finančné toky vo svetovom meradle. V tomto roku v bra-

zílskom meste Fortaleza založili nové medzinárodné finančné inštitúcie: Novú 

rozvojovú banku a rezervný fond s názvom Združenie devízových rezerv. 

Vznikla tak kriticko-konkurenčná analógia SB a MMF. Kritická najmä zo stra-

ny rozvojových krajín, ktoré označovali SB a MMF ako nástroj na udržanie 

slabých krajín v chudobe a na vynucovanie zničujúcich úsporných opatrení, 

no počas súčasnej finančnej krízy podporovali uvoľnenú menovú a rozpočto-

vú politiku západných štátov. Vážna kritika sa týka štruktúry MMF, systému 

kvót, ktorý každej krajine určuje výšku príspevku a tým aj silu hlasu, čo ne-

odráža realitu meniaceho sa sveta. Predsedníctvo MMF vyhradené Európa-

novi a v SB Američanovi dokresľuje záujmovú orientáciu oboch inštitúcií4 

a objektom kritiky sa stal aj Fed – centrálna banka USA, ktorá využíva posta-

venie dolára aj na otváranie a zatváranie menových kohútikov aj na vytvára-

nie chaosu v chudobnejších krajinách (Pilling, 2014). Vytvorenie Novej roz-

vojovej banky a rezervného fondu predstavuje preto aj formovanie konku-

renčných finančných inštitúcií voči SB a MMF. Banka BRICS od začiatku 

demonštruje prekonanie demokratického deficitu SB a MMF tým, že každá 

z piatych krajín bude mať rovnaký podiel hlasov, funkcia prezidenta bude 

                                              
3 Predstavitelia Západu sa najprv vysmievali myšlienke, že by sa z piatych rôznorodých krajín 
dalo niečo súdržné vôbec zorganizovať. Dnes už berú BRICS vážne a prejavujú obavy, že ich 
pôsobenie a vplyv naruší svetový poriadok, ktorý predstavujú dve Amerikou vedené inštitúcie, 
založené v roku 1944 v Bretton Woods (Pilling, 2014).  

4 Krajiny BRICS hoci majú vyše 20 %-ný podiel na svetovom HDP tak majú v MMF len 10 %-ný 
podiel hlasov, pričom európske štáty, hoci sa na svetovom HDP podieľajú len 18  %, majú 
27,5 % hlasov (Pilling, 2014).  
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rotujúca a pri poskytovaní úverov sa budú brať do úvahy potreby a záujmy 

krajín prijímajúcich úver.  

Banka BRICS bude mať počiatočný kapitál 50 mld dolárov, ktorý sa má 

postupne zvýšiť na 100 mld. USD. Z týchto zdrojov sa majú zo začiatku 

financovať infraštruktúrne programy. Okrem toho swapovou linkou majú 

úmerne veľkosti ekonomiky vytvoriť rezervný fond vo výške 100 mld. USD, 

ktorý bude slúžiť ako bezpečnostná rezerva pre krízové situácie.  

Hoci základný kapitál banky BRICS ešte nemôže zásadne zmeniť po-

mer rozvojovej pomoci v relácii k SB, ktorá disponuje základným kapitálom 

232 mld. USD, dôležité je, že svojim vplyvom začína navodzovať kvalitatívnu 

zmenu podmienok a charakteru poskytovania úverov. Podobne aj pripravo-

vaný rezervný fond s kapacitou 100 mld. USD v porovnaní s MMF, ktorý sa 

má podľa dohôd z roku 2010 zvýšiť na 720 mld. USD (Pilling, 2014) napriek 

kvalitatívnemu nepomeru určite začne pozitívne ovplyvňovať prístupy k rie-

šeniu krízových situácií.  

Inštitucionálne dozrievanie zoskupenia BRICS na jednej strane odzrkadľu-

je, že inštitúcie Bretton Woods sú už realitou odchádzajúcej éry a na druhej 

strane predstavuje začiatok formovania nového ekonomického poriadku, 

koordinácie nových zúčtovacích systémov ako protiváhy americkej dolárovej 

hegemónii, diskusie o novej globálnej mene a pod. Zdá sa, že po 70. rokoch 

dozrel čas pre progresívne myšlienky J. M. Keynesa, ktoré predvídavo na-

stolil ešte počas rokovaní v Bretton Woods. Na rozdiel od amerického návr-

hu odmietal naviazanie meny na zlato, odmietal výsadné postavenie dolára 

v novom systéme a navrhoval vytvorenie umelej medzinárodnej meny Ban-

cor, ktorá by slúžila pre potreby medzinárodného zúčtovania. Zároveň žiadal 

zachovanie prekážok pre voľný pohyb kapitálu, teda jeho určitú reguláciu 

(Varoufakis, 2013). Hoci vzájomný obchod štátov BRICS nie je ich zvlášť 

silnou stránkou, silným faktorom zjednocujúcim záujmy je zásadná nespo-

kojnosť s výsadným postavením dolára, jeho diskriminačným zneužívaním 

a vážne výhrady k spôsobu fungovania SB a MMF. Rastúci vplyv koordino-

vaného postupu zoskupenia štátov BRICS znamená zásadný kvalitatívny 

posun v charaktere globálneho vládnutia bez globálnej vlády.  
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2 Ukrajina na šachovnici zápasu o pozície v globálnom vládnutí 

Hlbší pohľad na vojnu na Ukrajine odhaľuje, že ide o súčasť širšieho 

procesu, presnejšie zápasu o to, či globálne vládnutie v podobe unipolárneho 

medzinárodného poriadku ovládaného Spojenými štátmi bude pokračovať, 

alebo či sa presadí multipolárny systém. Pri formovaní multipolárneho globál-

neho vládnutia začína hrať kľúčovú úlohu rastúci vplyv zoskupenia BRICS, 

v ktorom má významnú, v mnohom aj koordinačnú úlohu Rusko. Americkí 

stratégovia sa po rozpade Sovietskeho zväzu obávali rozvíjania užších vzťa-

hov medzi Ruskom a EÚ, osobitne Nemeckom, v čom videli ohrozenie, že 

by to posilňovalo samostatnú pozíciu EÚ a naopak oslabovalo dominantnú 

pozíciu USA. Nie náhodou Zbigniew Brzezinsky zdôrazňoval, že odpútanie 

Kyjeva od Moskvy bolo kľúčom k oslabeniu medzinárodných ambícií Ruska 

(Becker, 2014). V rámci sústredenej podpory prozápadných síl v bývalých 

krajinách Sovietskeho zväzu venovali USA mimoriadnu pozornosť Ukrajine, 

osobitne strategickému zámeru vraziť klin medzi Európu a Rusko. Ich rastú-

ci vzájomný obchod, vzájomná previazanosť ich ekonomík a celkový rozvoj 

a prehlbovanie vzájomných vzťahov ako partnerského bloku sa stal pre USA 

krajne nežiaducim, lebo pozitívne prispievalo k posilňovaniu globálnej pozí-

cie tak EÚ, ako aj Ruska. Preto podľa priznania námestníčky šéfa diploma-

cie USA, už od novembra 2013 financovali rozkol a prevrat na Ukrajine 

a Majdan a celkovo do podpory prozápadných síl investovali až 5 mld. dolá-

rov. S oneskorením Biely dom priznal návštevu šéfa CIA Brennana v Kyjeve. 

Po ňom bol v Kyjeve americký viceprezident Biden, ktorý priniesol 50 mil. 

USD priamo pre ukrajinskú vládu, prísľub vojenskej materiálnej pomoci 

a úverovú linku od MMF vo výške 17 mld. dolárov (Daniš, 2014). Úvery 

MMF známe s ich zničujúcimi podmienkami aj v prípade Ukrajiny sa stanú 

dlhovou „zvieracou kazajkou“ v jej ďalšom vývoji. Pričom už dnes „protitero-

ristická operácia bezpečnostných síl“ protiproruským separatistom napro-

gramovaná a presadená USA stojí Ukrajinu mesačne 130 mil. dolárov. Je 

zjavné, že kroky USA sú „investíciou“ do novej železnej opony, ktorá bude 

ekonomicky i vojensky vyčerpávať tak Európu, ako aj Rusko, pr ičom USA 
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sa prakticky nielen nedotkne, ale naviac ešte relatívne posilní ich pozíciu a to 

čiastočne aj voči Číne.  

Škody vyvolané stupňovanými sankciami a sankčnými protiopatreniami 

sa odhadujú na 100 mld. eur na „každej“ strane, sa v skutočnosti vzťahujú 

len na EÚ a Rusko, pričom v Ukrajine sa v tomto roku očakáva prepad HDP 

o 7 – 10 % (Nejedlý, 2014). Sankcie nadobúdajúce charakter ekonomickej 

vojny narušujú a rozkladajú vytvorené štruktúry a dôveru v obchodných, špe-

cializačných a kooperačných, finančných atď. väzieb medzi EÚ a Ruskom. 

Zvyšujú náklady náhradných riešení, tlačia ich do záporného rastu a pre-

hlbovania nezamestnanosti. Vojna ekonomických sankcií zásadne iniciova-

ná USA, ktoré sú voči deštrukčným dopadom sankcií vcelku imúnne však 

podkopáva euro a posilňuje dolár. Čím pomáha naďalej udržovať jeho posta-

venie ako „bezpečného prístavu“ v krízových časoch.  

EÚ sa nechala vmanévrovať do nesvojprávnej pozície, keď nie je schopná 

reálne obhajovať svoje existenčné záujmy ako globálny hráč v súperení 

o prerozdeľovanie ekonomickej moci a vplyvu v globálnom vládnutí.  

3 Rodí sa nová štruktúra v globálnom vládnutí –  
Šanghajská organizácia pre spoluprácu 

Novým javom v procese globálneho prerozdeľovania ekonomickej i poli-

tickej moci je rodiaci sa regionálny útvar Šanghajská organizácia pre spolu-

prácu (ŠOS), ktorý bude veľkosťou a významom porovnateľný so zoskupe-

ním BRICS. ŠOS založilo v júni 2001 šesť štátov – Rusko, Čína, Kazach-

stan, Tadžikistan, Kirgizsko a Uzbekistan ako organizáciu, ktorá sa mala spo-

čiatku orientovať na bezpečnostné otázky, postupne sa vyprofilovala aj ako 

istý druh rusko-čínskej vojenskej aliancie a pod vplyvom globálnej ekono-

mickej krízy vystúpili do popredia zámery hospodárskeho rozvoja euro-ázij-

ského regiónu. Čoraz významnejším, hoci explicitne nezdôrazňovaným 

aspektom formovania ŠOS je geopolitický záujem Ruska a Činy eliminovať 

šírenie vplyvu neoliberálnych konceptov a tzv. farebných revolúcií zo strany 

Západu. Globálna kríza tým, že odhalila zlyhanie USA a vyspelých západných 
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ekonomík ako hnacích faktorov rastu svetovej ekonomiky, zároveň podnietila 

Čínu hľadať nové odbytiská svojej produkcie, plánovať dlhodobé rozvojové 

programy alokácie čínskeho kapitálu v celom ekonomickom priestore ŠOS 

a tak si zabezpečovať minimálne 7 %-ný rast. V tomto zmysle Čína usiluje 

formovať ŠOS ako obchodno-hospodárske zoskupenie, ktoré sa bude po-

stupne ekonomicky integrovať.  

Septembrový summit ŠOS v Dušanbe, metropole Tadžikistanu reagoval 

aj na obchodnú vojnu sankcií a protisankcií medzi Ruskom a Západom 

v ukrajinskom konflikte. Ten vniesol ďalšie retardačné faktory do fungovania 

svetovej ekonomiky, čo prirodzene podnietilo nielen Rusko a Čínu, ale aj iné 

štáty prehodnocovať prístupy k existujúcim i novo sa formujúcim regionálnym 

hospodársko-obchodným zoskupeniam s perspektívnym rozvojovým poten-

ciálom. ŠOS s 1,5 mld. obyvateľov na rozlohe troch pätín Euroázie k takým 

nesporne patrí. Naviac tohtoročný summit ŠOS načrtol mimoriadne kvalita-

tívne i kvantitatívne perspektívy ďalšieho rozvoja tohto bloku ako nového 

globálneho hráča. Už v priebehu roka sa z doterajších pozorovateľov Indie, 

Pakistanu, Mongolska a Iránu majú stať riadni členovia5 a hospodárske plány 

a perspektívy ŠOS s veľkou pravdepodobnosťou výrazne posilní. Šanghaj-

ská organizácia pre spoluprácu sa „prerodí“ na takmer trojmiliardový konti-

nentálny kolos, siahajúci od Severného ľadového k Indickému oceánu s do-

statočne veľkým hospodárskym, finančným i vedecko-výskumným potenciálom 

na vytvorenie konkurencieschopného regionálneho bloku (Pressburg, 2014). 

Tým rastový potenciál ŠOS, ktorej ekonomiky členských štátov sú aj v značnej 

miere vhodne komplementárne, ešte zásadne zväčší prevahu nad transat-

lantickým Západom. Formuje sa teda nový silný globálny hráč, ktorý zaujme 

významnú pozíciu v transformácii procesu globálneho vládnutia bez globál-

nej vlády a pri presadzovaní pozitívnych zmien v pravidlách fungovania glo-

balizovanej svetovej ekonomiky.  

                                              
5 Podali sa prihlášky o členstvo, no Irán ešte potrebuje odblokovať sankcie OSN. Predpokladá 
sa, že na summite v ruskej Ufe v júni 2015 by sa mali stať riadnymi členmi.  



32 

 
4 TTIP 

Pripravovaná Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 

označovaný za „historický“ projekt nie je niečím novým, ale mal už viacero 

málo úspešných predchodcov.6 Dohoda TTIP má byť zameraná na súpere-

nie USA a EÚ so štátmi BRICS a ďalšími formujúcimi sa globálnymi hráčmi, 

mala by nastaviť normy budúcich bilaterálnych dohôd a priniesť miliardy 

USD, eur a tisícky pracovných miest. Popri odstránení zvyškov obchodných 

bariér má ísť hlavne o kompatibilitu regulácií. Odlišnosti v menšej konkuren-

cieschopnosti a hrozby zo strany rozvíjajúcich sa trhov však robia harmoni-

záciu, resp. vzájomné uznanie pravidiel z veľkej časti nedosiahnuteľné, 

pokiaľ by sa malo docieliť, aby pravidlá a regulácie boli kompatibilné. Vynára 

sa preto otázka ako ovplyvní TTIP mnohostranný obchod. Či oživí WTO pre 

21. storočie, alebo skončí ako zúfalá iniciatíva „starého sveta“ udržať hege-

móniu z čias 20. storočia.  

Prostredníctvom TTIP sa majú integrovať trh EÚ, ktorý je najväčší na 

svete, s trhom USA, ktorý je najväčšou destináciou exportu EÚ. Oba trhy 

predstavujú takmer polovicu svetovej ekonomiky, ako najväčší a najbohatší 

trh s 800 miliónmi obyvateľov. Spolu tvoria 3/4 svetového finančného trhu 

a viac ako polovicu svetového obchodu. Až 91,3 % celosvetového počtu 

transakcií sa realizuje v USD. Objemovo to činí 61,7 %, zatiaľ čo v eurách to 

je 25,7 %. Realizácia TTIP by mala priniesť výrazný rozvojový impulz ako 

výsledok nižších cien vďaka odbúraniu ciel a nižším transakčným nákladom, 

silnejšej konkurencie, efektívnejšieho využitia zdrojov, vyššieho rastu HDP 

a vyššej zamestnanosti. Spojenie oboch trhov má urobiť z EÚ a USA hlavnú 

globálnu ekonomickú zónu s väčším potenciálom určovať svetové štandardy.  

Tieto všeobecne proklamované rozvojové impulzy sa do istej miery zreál-

ňujú konkrétnejšími odhadmi prínosov v závislosti od stupňa a sféry libera-

lizácie. V prípade komplexnej liberalizácie sa podľa Bertelsmann Stiftung 

                                              
6 V 60. rokoch to mala byť North Atlantic Free Trade Area (NAFTA), v 90. rokoch zase Trans-
atlantic Free Trade Area (TAFTA), nadväzne New Transatlantic Agenda a v roku 2007 New 
Transatlantic Economic Partnership. Ich realizácia však nepriniesla uspokojivé hospodárske 
výsledky (Sapir, 2014).  
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predpokladá nárast obchodnej ceny až o 93,5 %, v štátoch OECD má vzniknúť 

2,04 milióna nových pracovných miest a reálne mzdy by mali vzrásť 

o 2,34 %. Z hľadiska jednotlivých štátov sa očakávajú diferencované účinky 

na prírastky HDP od 2,64 % vo Francúzsku, 7,3 % vo Švédsku a 9,7 % 

v Británii až po 13,4 % v USA (Kičina – Klatik – Tunega, 2014).7 Pri obme-

dzenom scenári, keď by sa zrušili len colné bariéry, by nárast obchodnej 

výmeny predstavoval len 1,13 – 1,65 % (Kičina – Klatik – Tunega, 2014). 

Uvedené pozitívne odhady sú príliš zjednodušené, pretože predpokladajú 

bezproblémové vyriešenie obrovské množstvo potenciálnych problémov 

a úskalí spojené s viacrozmernou zložitosťou otázok a konfliktnosťou záuj-

mov. Reálny prístup musí rozlišovať tri zásadné odlišné sféry, resp. úrovne 

zložitosti a rozpornosti záujmov pri harmonizácii dvoch značne odlišných 

regulačných systémov.  

Najjednoduchšie a relatívne bezproblémové je odstránenie colných ba-

riér, ktoré sú v súčasnosti veľmi nízke, keď sa v priemere pohybujú od 3,5 % 

do 5,2 % a možno ich relatívne rýchlo zrušiť. Pri objeme obchodnej výme-

ny okolo 2 mld. eur denne nie je prirodzene zanedbateľné ani odbúranie 

zvyšku ciel.  

Podstatne zložitejšou a náročnejšie uskutočniteľnejšou oblasťou TTIP je 

odstraňovanie netarifných bariér, ktoré by malo priniesť až 80 % prínosu. Jeho 

podstatou je vzájomné uznávanie, resp. čiastočná, alebo úplná harmonizácia 

štandardov, noriem a regulácií v technickej, bezpečnostnej, potravinovej, 

liekovej, ekologickej, informačnej a podobnej sfére. Ide teda o oblasti, ktoré 

sú pre EÚ mimoriadne citlivé a prioritne regulované. V relácii miery ich 

ochrany pripadá na EÚ až 74 %, zatiaľ čo na strane USA to je len okolo 

24 %, čo by pri úplnom netarifných prekážok malo výrazne asymetrické 

dopady na EÚ.  

                                              
7 Londýnske Centrum pre výskum hospodárskej politiky pri úplnej liberalizácii predpokladá, že 
TTIP ročne prinesie pre EÚ 119 mld. eur a na priemernú domácnosť 545 eur. Pre USA odha-
duje ročne 95 mld. eur a 655 eur na priemernú domácnosť. Celkove nárast HDP pre štáty EÚ 
o 0,48 % a 0,39 % pre USA.  
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Najkontroverznejšou oblasťou TTIP je problematika ochrany investorov 

a riešenie sporov medzi investormi a štátmi, tzv. arbitráže ISDS (Investor to 

State Dispute Settlement). Problém je v tom, že táto zmluva pod heslom 

ochrany investorov predpokladá, že TNK dostanú rozsiahle práva mimo 

legislatívu jednotlivých štátov. Štátna legislatíva sa bude môcť obchádzať 

tým, že arbitráže budú vykonávať nadnárodné právne orgány, ktoré budú 

kontrolované predovšetkým americkými korporáciami. Tieto riziká a ohroze-

nia národno-štátnych záujmov už odhalila v 2. polovici 90. rokov pripravo-

vaná dohoda Multilateral Agreement on Investment (MAI), ktorá skončila 

neúspechom práve pre nadnárodnú jurisdikciu pri riešení sporov medzi TNK 

a štátmi. Najväčšími úskaliami boli klauzuly o nemožnosti zmien prijatej libe-

ralizácie, status quo na 20 rokov, požadované výnimky by sa museli predví-

dať a požadovať už v príprave dohody! Štáty by síce mohli prijať opatrenia 

na ochranu svojich záujmov, no proti sankciám za ušlý zisk. Pritom by nešlo 

len o PZI, ale aj o cenné papiere, obligácie, pôžičky, duševný majetok, ná-

jomné zmluvy, hypotéky, koncesie na pôdu a prírodné zdroje. Vďaka tomu, 

že Slovensko napr. povolilo prieskum nerastného bohatstva nadnárodným 

spoločnostiam, by sa dostalo do vážnych problémov, keby im nedovolilo 

ťažbu, napr. povinnosťou uhradiť ušlý zisk nebývalých rozmerov. Každá 

snaha štátu o určitú reguláciu činnosti TNK by sa mohlo interpretovať ako 

diskriminácia investorov. Pri hodnotení TTIP na posuny v pozíciách EÚ 

a USA v globálnom vládnutí je potrebné ešte pripomenúť rozdielne výcho-

diskové podmienky a možné dôsledky realizácie tejto dohody. Skúsenosti 

z priebehu procesu globalizácie ukázali, že v jej presadzovaní a až agre-

sívnom využívaní jej ziskových efektov pristupovali americké TNK výrazne 

silne expanzívnejším spôsobom ako európske TNK. To sa veľkou pravdepo-

dobnosťou zopakuje aj pri využívaní TTIP. Od všeobecnej argumentácie pozi-

tívnych efektov medzinárodného obchodu na ekonomický rast jeho účastní-

kov je nevyhnutné rozlišovať komplex podmienok a „detailov“, ktoré silne 

asymetricky zvýhodňujú USA v oblasti netarifných prekážok a investícií. Pri-

tom nejde len o PZI, ale aj o širokú škálu finančných špekulatívnych toxických 

produktov v spojení s dominantným postavením dolára umožní „transfer“ 
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bublinových dopadov do EÚ. Pozíciu USA ešte ďalej zvýhodňuje známa 

aféra s odpočúvaním nemeckej premiérky Merklovej a ďalších európskych 

politikov, ktorá ešte prehĺbila asymetriu informačnej pripravenosti pre nego-

ciácie v rámci prípravy TTIP. Je zrejmé, že pripravovaná TTIP má okrem 

iného zrejmý charakter účelového nástroja v stratégii USA, ktorý má asymet-

ricky posilniť pozíciu USA na úkor EÚ v súčasnej etape súperenia o pozíciu 

v globálnom vládnutí.  
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that the automatic convergence resulting from economic links to the rest of the EU is 
reaching its limits. The second major task will be to mitigate the vulnerability to 
external shocks, especially by employing domestic sources of capital and labour. 
The EU and national legislative, monetary and fiscal frameworks provide only a little 
manoeuvring space for activist macroeconomic policies. Nevertheless, the paper 
concludes that incremental steps to rebalance the dominant economic model are 
possible and desirable. 
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Úvod 

Slovenské hospodárstvo za krátky čas svojej existencie nikdy nebolo 

v takpovediac normálnom stave. Ak za ostatných dvadsaťpäť rokov možno 

niečo označiť za normu, tak ňou boli pomerne veľké výkyvy, a to v oboch 

smeroch. Prechod z centrálne plánovaného hospodárstva na trhovú ekono-

miku sa už z definície spájal s masívnou reštrukturalizáciou a jej sprievod-

ným javom bol hospodársky prepad. Neskôr po tomto období prišlo obdobie 

začlenenia do európskeho hospodárskeho priestoru spojené s konvergen-

ciou a mimoriadne vysokým tempom rastu. Ten ukončila globálna finančná 

a hospodárska kríza, s ktorou sa svet vrátane Slovenska snaží vysporiadať 

už niekoľko rokov.  

V tomto turbulentnom období a v neistom prostredí sa ťažko dopátrať 

akejsi uvedomelej a dlhodobej národohospodárskej stratégie. Výsledok vývo-

ja je však ťažko spochybniteľný – slovenská ekonomika sa v priebehu uply-

nulého štvrťstoročia transformovala a začlenila do globálnej kapitalistickej 

ekonomiky, pričom miera jej otvorenosti je aj v medzinárodnom porovnaní 

pomerne vysoká. Proces, ktorý k tomuto výsledku smeroval, mal svojich do-

mácich i zahraničných aktérov a bol špecifický – v tomto zmysle sa dá hovo-

riť o slovenskom modeli rastu, resp. rozvoja.  

Účelom tohto príspevku nie je mapovať proces transformácie slovenskej 

ekonomiky. Jeho cieľom je najprv pomenovať, na čom sa zakladal hospo-

dársky rast na Slovensku tesne pred aktuálnou krízou (inými slovami, defi-

novať slovenský rastový model); ďalej v stručnosti popísať dopad krízy na 

slovenské hospodárstvo; a najmä formulovať základné tézy národohospo-

dárskej politiky najmä s ohľadom na poučenia vyplývajúce z krízového vývo-

ja. V kontexte tejto diskusie bude kľúčové poukázať na rozdiel medzi kon-

ceptami rastu a rozvoja, ktoré síce môžu mať styčné body, ale bolo a je 

chybou zamieňať ich. S istou mierou zjednodušenia je teda cieľom tohto 

príspevku na obmedzenom priestore načrtnúť pokrízový model rozvoja ako 

alternatívu voči predkrízovému modelu rastu.  
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1 Slovenský model rastu pred globálnou krízou 

Hospodársky model v období pred nástupom globálnej finančnej a eko-

nomickej krízy v roku 2008 definovala hospodárska politika pravicových vlád 

Mikuláša Dzurindu (vláda Roberta Fica pri moci od r. 2006 neznamenala 

v tomto smere zásadný obrat). Okrem reštriktívnej rozpočtovej a sociálnej 

politiky a deregulácie cien bolo – podobne ako v prípade susedných krajín 

V4 – leitmotívom tejto politiky lákanie priamych zahraničných investícií vo 

forme daňových úľav a iných foriem priamej štátnej podpory. Filozofiou za 

touto politikou bolo, že pri obmedzených zdrojoch kapitálu v SR (vrátane 

ľudského kapitálu, napr. v oblasti riadenia) je jedinou možnosťou prílev 

zahraničného kapitálu. Hospodárska aktivita najmä v oblasti priemyslu, kde 

SR mala už predtým základňu, mala zabezpečiť najmä tvorbu pracovných 

miest a zákazky pre miestne firmy. Často sa tiež optimisticky argumentovalo, 

že fungovanie zahraničných firiem u nás prinesie know-how a časom snáď 

aj sofistikovanejšie časti produkčného procesu (napr. výskum a vývoj).  

Súčasťou budovania konkurenčného prostredia v prostredí regiónu bola 

aj tzv. daňová reforma z roku 2004. Jej hlavnými črtami bolo zníženie da-

ňových sadzieb, zavedenie tzv. rovnej dane na úrovni 19 %, zjednoduše-

nie systému prostredníctvom rušenia výnimiek a zrušenie daní z dividend 

a z darovania, dedičstva a prevodov nehnuteľností. Okrem lákania zahra-

ničných investorov bola ideologickou motiváciou daňovej reformy aj snaha 

zmenšiť rozsah redistribúcie v ekonomike. Podiel verejných výdavkov na 

HDP poklesol v rokoch 1996 – 2006 o 14,8 p. b. (z 52,1 na 37,3 %) a daňo-

vá kvóta II (podiel z príjmov z daní a odvodov na HDP) o 10,9 p. b. (zo 40,4 

na 29,5 %).  

Ďalším nosným pilierom predkrízového hospodárskeho modelu bol dô-

raz na privatizáciu. Ideologickým argumentov v prospech privatizácie bolo 

presvedčenie o štáte ako o zlom manažérovi (v tomto kontexte je zaujímavé, 

že do „privatizácie“ v SR často ako investori vstupovali zahraničné firmy 

s účasťou štátu). Ako pragmatický argument v prospech privatizácie sa 

často uvádzala kapitálová podvýživenosť štátnych podnikov a neschopnosť 

domácich manažérov riadiť firmu v medzinárodnej konkurencii. Do strategických 
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štátnych podnikov v oblasti energetiky, telekomunikácií, finančného sektora 

a pod. teda vstúpili zahraniční investori spravidla po kúpe kontrolného balíka 

akcií. Kľúčový exportný priemyselný sektor – automobilový priemysel a elektro-

techniku – tiež ovládli zahraniční investori. Za privatizáciu sa dá de facto 

považovať aj tzv. dôchodková reforma – kedy sa namiesto časti verejného 

systému sociálneho zabezpečenia zaviedlo povinné súkromné individuálne 

sporenie. Správa týchto úspor prešla do rúk súkromných správcovských 

spoločností.  

2 Globálna kríza na Slovensku1 

Hoci kríza sa na Slovensku neprejavila cez finančný kanál, banky v dô-

sledku neistých hospodárskych vyhliadok obmedzili dostupnosť úverov do-

mácnostiam i podnikom. Reálnu ekonomiku najviac zasiahlo zoslabnutie 

zahraničného dopytu. Slovenská malá a otvorená ekonomika trpela najviac 

v exportne orientovaných odvetviach, najmä v automobilovom a elektrotech-

nickom priemysle.  

Z hľadiska týchto priemyselných sektorov možno konštatovať, že zníže-

nie spotreby u najdôležitejších slovenských obchodných partnerov spôsobilo 

pokles vývozu slovenských výrobkov. Najdôležitejší bol vývoj vo výrobe 

dopravných prostriedkov – jednak pre jej význam, ale aj citlivosť (v porovna-

ní s inými sektormi) podliehať cyklickým vývojom ekonomiky. Treba pripo-

menúť význam automobilového priemyslu pre slovenskú ekonomiku. V roku 

2007 bola SR prvá na svete vo výrobe automobilov na obyvateľa. Vývoz 

dopravných prostriedkov a ich príslušenstva tvoril vyše štvrtinu celkového 

exportu. V automobilovom priemysle bolo v roku 2008 zamestnaných pri-

bližne 80 000 ľudí. Keďže len veľmi malá časť slovenskej produkcie (1 – 2 %) 

smeruje na domáci trh, oveľa významnejším dôsledkom na slovenské hospo-

dárstvo bol pokles dopytu zo strany najvýznamnejších obchodných partne-

rov – Francúzsko, Nemecko a pod.  

                                              
1 Podrobnejšie v Lesay a Bujňáková (2011). 
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Trh práce charakterizoval pokles zamestnanosti a rast nezamestnanosti. 

Ďalej rástol podiel pracujúcich s nestálym a do budúcnosti neistým príjmom 

a s nižšou mierou sociálnej ochrany. Pracovný čas štandardne zamestnaných 

sa menil bez ohľadu na ich predstavy. Nedostatočné využitie produkčných 

kapacít v ekonomike viedlo k poklesu daňových a odvodových príjmov a ná-

rastu sociálnych výdavkov štátneho rozpočtu. Deficit a následne aj hrubý dlh 

verejnej správy sa vzhľadom na expanzívnu fiškálnu politiku prehĺbili.  

3 Perspektívy konvergencie 

Globálna kríza teda mala na slovenskú ekonomiku bezpochyby silný 

dopad. Avšak aj bez nej by slovenský model rastu podľa všetkého narazil na 

svoje limity. Jeho zástancovia a protagonisti síce v roku 2006 formulovali 

tézu, že pri vtedajších tempách rastu malo Slovensko šancu do pätnástich 

rokov dobehnúť priemernú hospodársku výkonnosť, a tým aj priemernú 

životnú úroveň v Európskej únii.2 Avšak toto zjednodušené statické predlžo-

vanie v istom čase platných trendov je nielen z princípu sporné, ale má aj 

hlbšie, fundamentálne trhliny.  

Do tejto diskusie môže vniesť svetlo polemika, ktorá sa odohrala ne-

dávno v Českej republike. Predmetom odborných i mediálnych debát sa 

stala skutočnosť, že za uplynulé desaťročie sa ekonomika ČR voči vyspelej-

šej časti EÚ približovala veľmi pomaly, zatiaľ čo ekonomiky ostatných krajín 

V4 konvergovali omnoho rýchlejšie a napríklad Slovensko svojou hospodár-

skou výkonnosťou Českú republiku takmer dobehlo. Väčšina vysvetlení sa 

sústredila na chválu, resp. kritiku toho, čo ČR a Slovensko robili, resp. nero-

bili. Za vyšším slovenským rastom niektorí identifikovali rôzne takzvané re-

formy, iní za ním videli relatívne vyšší nárast verejného dlhu a teda deficitné 

financovanie hospodárskeho rastu.  

                                              
2 Mikloš (2006). 
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S inou tézou ale do diskusie vstúpil Jan Drahokoupil3 – rozdiel v tempe 

rastu medzi ČR a zvyškom regiónu nepripisuje aktívnej hospodárskej politi-

ke, resp. jej nedostatku na jednej alebo druhej strane. Zásadný rozdiel pozo-

ruje v tom, že ČR (z východnej Európy ešte Slovinsko) začala transformáciu 

z vyššej úrovne – cca od úrovne 70 % priemeru HDP EÚ 15, čo ju radilo 

skôr ku krajinám juhozápadnej Európy. Táto skupina „70 % EÚ 15 +“ za 

posledných 10 rokov skôr stagnovala. Relatívne chudobnejšie krajiny postko-

munistickej Európy naproti tomu konvergovali dynamickejšie. Drahokoupilo-

va hypotéza je, že akási „automatická“ konvergencia plynúca primárne 

z integrácie do európskeho obchodného priestoru a produkčných sietí má 

niekde okolo úrovne 75 % HDP EÚ 15 svoj strop. A na jeho prekonanie – 

teda na presun k „vyššie visiacemu ovociu“ – už nemusí stačiť obchodná 

a finančná liberalizácia a prílev zahraničných investícií.  

Implikácia pre diskusie o hospodárskej politike v SR je nasledovná: 

predkrízové tempá hospodárskeho rastu v SR vyplývajúce z veľkého zaostá-

vania slovenskej ekonomiky za vyspelejšou časťou EÚ nemožno mechanic-

ky extrapolovať. Automatická konvergencia má podľa všetkého svoj strop 

a na jeho prekonanie jednoduchý neoliberálny model rastu nemusí stačiť.  

4 Základné faktory stratégie rozvoja 

Pri snahe podporiť rast, resp. rozvoj je nevyhnutné vychádzať z analýzy 

existujúceho stavu a z neho plynúcich obmedzení. Prvým očividným faktom 

slovenskej ekonomiky je jej mimoriadna otvorenosť. Aj bez hodnotiacich 

konotácií predstavuje otvorenosť ekonomiky istú formu zraniteľnosti – je 

rizikom v tom zmysle, že vývoj a stav ekonomiky nemajú domáci aktéri úplne 

pod kontrolou. Ďalším kľúčovým faktorom je štruktúra a relatívna vyspelosť 

ekonomiky v porovnaní s ostatnými – tá definuje, na aké začlenenie v rámci 

medzinárodnej deľby práce si môže ekonomika trúfať. No a prirodzenou 

súčasťou úvah o národohospodárskej politike sú možnosti menovej, fiškál-

nej a finančnej politiky.  

                                              
3 Drahokoupil (2014). 
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5 Európske limity a možnosti 

Hoci začlenenie SR do hospodárskych štruktúr EÚ som už spomínal 

skôr v pozitívnych súvislostiach – ako príčinu rýchlej konvergencie – člen-

stvo v EÚ so sebou prináša aj limity, konkrétne v oblastiach menovej 

a fiškálnej politiky. Slovenská republika nemá autonómnu centrálnu banku 

s vlastnou menovou politikou. Tú určuje Európska centrálna banka a pre ňu 

je SR iba jedným z regiónov menovej únie. ECB ide o stabilitu celku, ale 

aktuálne pri úrokových sadzbách tesne v blízkosti nuly sú konvenčné nástro-

je menovej politiky aj na európskej úrovni vyčerpané.  

Popri neexistujúcej vlastnej menovej politike sú výrazne obmedzené aj 

možnosti rozpočtovej politiky. SR je zaviazaná dodržiavať pravidlá Paktu 

stability a rastu a Fiškálnej dohody. Požiadavky plynúce z týchto záväzkov 

v praxi znamenajú reštriktívnu politiku rozpočtovej konsolidácie a výraznú 

obmedzenosť možností podpory hospodárskeho rastu fiškálnymi nástrojmi. 

Európske limity dopĺňajú aj národné záväzky plynúce z Ústavného zákona 

o rozpočtovej zodpovednosti (tzv. dlhová brzda).  

V súvislosti s horeuvedenými európskymi limitmi národnej hospodárskej 

politiky treba upozorniť na jednu dôležitú skutočnosť: na úrovni eurozóny 

chýbajú fiškálne nástroje bežné v iných menových úniách. Európske štruktu-

rálne a investičné fondy sú síce istou formou medziregionálnych vyrovnáva-

cích transferov, avšak zďaleka nedosahujú rozsah iných menových únií.  

Úplne ale absentujú tlmiče asymetrických šokov. Kríza v eurozóne, resp. 

jej pretrvávanie je z veľkej časti dôsledkom fungovania neoptimálnej meno-

vej únie. Masívny tok kapitálu z centra na perifériu eurozóny, do značnej 

miery spôsobený práve existenciou a nastavením menovej únie, spôsobil 

inflačné tlaky – nafukoval cenové bubliny v nehnuteľnostiach, zvyšoval jed-

notkové náklady práce a spôsoboval nerovnováhy v platobnej bilancii. Keď 

po kríze došlo k zastaveniu toku kapitálu, prispôsobenie v podobe internej 

devalvácie sa kladie výlučne na krajiny periférie a fiškálne mechanizmy na 

tlmenie týchto asymetrických šokov neexistujú.  
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Okrem vnútorných nerovnováh eurozóna trpí šokom, ktorý zasahuje ce-

lú oblasť – v kríze nie sú len Grécko či Španielsko, ale aj krajiny ako Ne-

mecko, Fínsko či Slovensko. Prekonať krízu by pomohol významný rozpočto-

vý stimul. Ak platí záväzok, že na úrovni jednotlivých štátov kvôli rozpočto-

vým pravidlám nesmie prísť k deficitnému financovaniu hospodárskej obno-

vy, natíska sa otázka, či by nemohol prísť z centrálnej (európskej) úrovne, 

ako je to bežné v iných menových úniách.  

Ak teda hovoríme o stratégii slovenskej národohospodárskej politiky na 

európskej úrovni, prirodzeným a prioritným záujmom je dobudovanie menovej 

únie prostredníctvom fiškálnych nástrojov na úrovni eurozóny, resp. EÚ.  

6 Verejné financie vs. investície? 

Napriek vyššie rozobraným rozpočtovým obmedzeniam sa dá uvažovať 

aj o vnútorných fiškálnych zdrojoch a rozpočtových rezervách. Skvalitnenie 

a prehodnotenie (podľa priorít) príjmovej a výdavkovej politiky, a stále v rámci 

európskych a domácich limitov, môže byť z hľadiska rastu, resp. rozvoja 

dôležité, zväčša sa však jedná o položky z makroekonomického hľadiska 

nepríliš významné (to neplatí o zvyšovaní redistribúcie a podpore dopytu; 

viac na túto tému v záverečnej časti príspevku). Existuje ale jedna výnimka 

– ňou sú rozpočtové náklady na krytie deficitu Sociálnej poisťovne, ktorý 

vznikol zavedením tzv. druhého piliera dôchodkového systému.  

Keď sa hovorí o plnení rozpočtových cieľov, kvalita príjmov a výdavkov 

hrá vedľajšiu úlohu – sledujú sa indikátory na úrovni desatinných čiarok. 

Dosiahnutie fixných nominálnych hraníc pre deficit a dlh je často na hrane. 

Je všeobecne známe, že v čase krízy je dosahovanie nominálnych cieľov 

procyklické. Logika európskych rozpočtových pravidiel sa nastavila v dobrých 

časoch a so zlými akoby ani reálne nerátala. Táto krátkozrakosť je pozoru-

hodná, no dá sa vysvetliť: Podľa prevládajúcej interpretácie poctivé plnenie 

rozpočtových cieľov, teda fiškálna konsolidácia, síce môže poškodiť rast, ale 

upokojí finančné trhy. Omnoho menej pochopiteľná je ale idea, že akútne 

a práve teraz by sa mali masívnymi fiškálnymi dotáciami riešiť problémy, 

ktoré snáď vzniknú o niekoľko desaťročí. Reč je o tzv. dôchodkovej reforme.  
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Hoci rozpočtová konsolidácia a snaha dostať rozpočtové indikátory pod 

referenčné hodnoty so sebou prináša nepopulárne opatrenia na výdavkovej aj 

príjmovej strane a znamená, že sú obmedzené zdroje na prospešné opatre-

nia, ročne štátny rozpočet sanuje výpadok spôsobený zavedením súkrom-

ného fondového dôchodkového poistenia stovkami miliónov eur. Výdavok na 

úrovni zhruba 1 % HDP4 pritom nebude jednorazový, ale každoročný po 

dobu niekoľkých nastávajúcich desaťročí. Zástancovia tohto výdavku ho pre-

zentujú ako investíciu do riešenia nepriaznivých dôsledkov demografických 

prognóz. Takáto argumentácia je chybná a tzv. dôchodková reforma je eko-

nomicky nezmyselná.5  

Ale aj keby sme pripustili, že percento z HDP ročne na druhý pilier je ro-

zumná investícia, je celkom nesporné, že jej načasovanie je zlé. Slovenská 

ekonomika má produkčnú medzeru niekde na úrovni 1 – 3 %.6 V takejto 

hospodárskej situácii by bolo omnoho rozumnejšie smerovať rozpočtové 

zdroje do oblastí, kde je okamžite badateľný nástup efektu smerom k zatvo-

reniu produkčnej medzery.  

7 Vnútorné zdroje rozvoja 

Otázka, ako podporiť rast v danom prostredí a pri daných limitoch, je 

jedna z najťažších. Ak sa vrátime k uvedenej hypotéze o limitoch „automa-

tickej“ konvergencie plynúcej primárne zo zapojenia chudobnejších regiónov 

do hospodárskeho priestoru v priemere výrazne bohatšej únie, logickou 

otázkou je, ako aktívne siahnuť po „vyššie visiacom ovocí“. Ak sa pýtame, 

                                              
4 Aktuálne ročný náklad na 2. pilier predstavuje cca 440 mil. eur, pred znížením percentuálnej 
sadzby to bolo cca 800 mil. eur a po opätovnom zvyšovaní percenta odvodov bude tento 
náklad stúpať. Počas celej doby prechodu na nový systém sa dá hovoriť o ročnom náklade 
presahujúcom 1 % HDP. 

5 Podrobnejšie v Lesay (2006). 

6 Toto pomerne široké rozpätie je dané rôznou metodikou – národný Inštitút finančnej politiky 
pri MF SR odhaduje produkčnú medzeru na úrovni cca 1 %, zatiaľ čo Európska komisia na 
úrovni cca 3 %. Prvá metodika je citlivejšia k národným špecifikám, druhá zasa medzinárodne 
porovnateľná.  
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ako zvýšiť ekonomický rast, takmer tautologicky možno odpovedať, že zvý-

šením celkovej produktivity faktorov, kapitálu, či práce.  

Ak tento učebnicový rozpis celkového výstupu ekonomiky rozmeníme 

na drobné, SR by sa mohla v prípade snahy zvýšiť celkovú produktivitu 

práce sústrediť na rozvoj znalostnej ekonomiky založenej na inováciách 

v oblasti technológií či procesov. Hoci deklarácií o podpore „vzdelanostnej 

ekonomiky“ vládami SR nebolo málo, reálnou prioritou nikdy nebola, čo o. i. 

potvrdzujú aj veľmi nízke investície do „ľudského kapitálu“.7  

Zvýšiť output potom ešte možno zvýšením objemu kapitálu alebo práce. 

V oboch prípadoch možno faktory doviezť alebo využiť vnútorné zdroje. 

Lákanie zahraničného kapitálu je stále dominantnou stratégiou slovenského 

rastového modelu a – ako som uviedol vyššie – má svoje limity.8 Otázkou 

dňa preto je, ako zapojiť domáce kapitálové zdroje, resp. zintenzívniť ich 

využitie. V prípade práce je z pochopiteľných dôvodov dovoz pracovnej sily 

do SR irelevantný, zato zvýšené využitie domácich zdrojov (rast zamestna-

nosti) určite má význam. Pri zvyšovaní hospodárskeho výstupu tak má zmy-

sel začať väčší dôraz klásť najmä na využívanie domácich zdrojov kapitálu 

a práce.  

Jedným z domácich „zdrojov“ sú ľudia. Zvýšiť hospodársky rast i rozvoj 

možno zvýšením ich zamestnanosti a zvýšením miezd. K zamestnanosti sa 

hneď dostanem pri sektorálnych politikách, teraz iba zásadná poznámka 

k úrovni miezd v SR. Prvým štrukturálnym problémom slovenskej ekonomiky je, 

že rast reálnych miezd dlhodobo a výrazne zaostáva za rastom produktivity 

                                              
7 Odporúčania ohľadom zvyšovania celkovej produktivity faktorov sú nad rámec tohto prí-
spevku. Jednak v otázke ich podpory prevláda pomerne široký politický konsenzus (napriek 
nedostatočnému reálnemu plneniu); jednak je to dlhodobý projekt na niekoľko volebných 
cyklov systematického budovania inštitúcií, koordinácie so súkromným sektorom, veľkých 
reforiem aj čiastkových politík a – asi najproblematickejšej – dlhodobej finančnej prioritizácie 
vzdelávania a výskumu. V každom prípade však platí, že z dlhodobého hľadiska by mala byť 
táto oblasť jedným z pilierov pokrízového modelu rozvoja. 

8 Pozri napríklad aktuálnu publikáciu z českého prostredia Odliv zisků jako symptom vyčer-
paného hospodářského modelu. Příspěvek k debatě o udržitelnosti českého hospodářského 
rozvoje. Diskuzní dokument Úřadu vlády, september 2014. 
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a podiel miezd na HDP v predkrízovom období klesal a aktuálne je v po-

rovnaní s bohatšími ekonomikami EÚ či OECD pomerne nízky. Impulz proti 

tomuto trendu by predstavoval podporu domácemu dopytu a prispel by 

k zníženiu závislosti národného príjmu na vývoze do zahraničia, a teda 

k zníženiu vonkajšej zraniteľnosti. Politiku vyšších platov môže vláda reali-

zovať posúvaním hranice minimálnej mzdy smerom nahor, alebo plošným 

zvyšovaním odmien v štátnej správe, ktoré by malo dynamicky pôsobiť aj na 

úroveň miezd v súkromnom sektore. Zvýšenie výdavkov na tento účel možno 

kompenzovať zvýšením daňových príjmov – či už zefektívnením výberu 

alebo zvýšením sadzieb. Zvýšenie redistribúcie (nárast príjmov i výdavkov 

v pomere k HDP) povedzme na úroveň priemeru EÚ by predstavovalo účinný 

nástroj na podporu udržateľného pokrízového modelu hospodárskeho rozvoja.9  

Rozvoj a rast možno podporiť aj zvyšovaním zamestnanosti. Toto nie je 

kontroverzný argument, avšak predstavy o napĺňaní tohto cieľa sa líšia. 

Doteraz sa politika zameriavala najmä na lákanie zahraničných investícií 

napr. prostredníctvom daňových úľav. Takáto stratégia je ale výrazne závislá 

na vývoji externého prostredia. Ďalší spôsob – veľa skloňované budovanie 

ekonomiky založenej na znalostiach – je beh na dlhé trate, pričom ťažko 

rátať, že aj v prípade úspechu by to výrazne prispelo k riešeniu nezamestna-

nosti v SR. Pri pohľade na štatistiky totiž vidno, že veľkú časť ľudí bez práce 

tvorí nízko kvalifikovaná pracovná sila v pomerne zaostalejších regiónoch 

SR.  

Užitočných nástrojov na zapojenie tejto skupiny ľudí je viac, do pozor-

nosti by som však chcel dať dva. Prvým je podpora obnovy budov s cieľom 

zvýšiť energetickú efektívnosť. Logika opatrenia je pomerne priamočiara: 

Investuje sa do obnovy budov (obytné bytové domy, rodinné domy, verejné 

budovy) s cieľom znížiť spotrebu energie, pričom z ušetrených prostriedkov 

                                              
9 Zvyšovanie miezd je, samozrejme, kontroverzným opatrením, najmä z pohľadu zamestná-
vateľov. Z krátkodobého a statického mikro-hľadiska im znižuje zisk, resp. motivuje prepúšťať. 
Na druhej strane ale môžu rastúce náklady práce motivovať investovanie do efektívnejších 
technológií, čo má pozitívny dopad na rast celkovej produktivity. Zo strednodobého hľadiska 
by dodatočný domáci dopyt mal prispieť k tvorbe nových pracovných miest. 



48 

 
(rozdiel medzi výdavkami na energiu pred a po obnove) sa spláca investícia; 

a po jej splatení sa vďaka nižším nákladom na energiu zväčšuje priestor pre 

iný typ výdavkov, resp. pre úspory. Je to návratné opatrenie a overený spô-

sob ako produktívne investovať do reálnej ekonomiky. Okrem finančnej lo-

giky to má priame ekonomické a sociálne benefity. Keďže obnovu budov 

tvoria zväčša stavebné práce, predstavuje takáto investícia okamžitý stimul 

pre tvorbu pracovných miest (stavebníctvo je sektor s pomerne veľkou in-

tenzitou práce). Podľa predbežného makroekonomického prepočtu založe-

ného na analýze energetickej efektívnosti z ČR by investície do obnovy 

budov napr. vo výške 100 mil. eur priniesli za konzervatívnych predpokladov 

zamestnanie cca 2 000 ľuďom, príjem do štátneho rozpočtu zhruba 30 mil. 

eur a indukované HDP cca 85 mil. eur. Absorpčná kapacita v oblasti obnovy 

budov sa pritom odhaduje rádovo v stovkách miliónov eur. Na rozdiel od 

veľkých infraštruktúrnych či energetických projektov príprava projektovej do-

kumentácie budov trvá rádovo kratšie, čiže s dodatočným stimulom v tomto 

segmente možno začať prakticky okamžite. Medzi ďalšie benefity patrí re-

gionálna distribúcia a lokálny rozvoj (budovy sú pomerne k počtu obyvateľov 

zhruba rovnomerne po celom území SR, čiže neprichádza k neželanej kon-

centrácii; materiály na obnovu sú zväčša z lokálnych zdrojov), znižovanie 

energetickej závislosti na dodávkach energetických komodít zo zahraničia, 

či znižovanie emisií skleníkových plynov. Tento model už aktuálne funguje – 

Štátny fond rozvoja bývania poskytuje zvýhodnené úvery na obnovu byto-

vých domov; hlavným problémom ale je, že do tejto aktivity nie je zapojeného 

viac súkromného kapitálu a (aj preto) tento nástroj zďaleka nestačí pokryť 

dopyt.  

Druhým odporúčaným nástrojom na zvýšenie zamestnanosti je podpora 

sociálneho podnikania, ideálne napr. v oblasti potravinárskej a poľnohospo-

dárskej výroby. Sociálne podnikanie je niekde medzi verejným a komerčným 

sektorom, primárne napĺňa spoločenské ciele (zamestnanosť) a v zásade 

v ňom nejde o zisk. Na Slovensku by zámer mohol nadobudnúť podobu 

podpory začínajúcich podnikov v menej rozvinutých oblastiach SR, ktorých pri-

márnym účelom by malo byť zamestnávať predtým dlhodobo nezamestnaných. 
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Podniky by mali byť udržateľné, teda hospodáriť bez strát, ale ich miera 

ziskovosti z princípu nemusí dosahovať trhovú úroveň (teda výnos z investo-

vania by mal byť niekde medzi 0 % a komerčnou sadzbou; stačiť by teda 

mal len na reprodukciu). Tento zámer vychádza z možnosti rozšíriť dopyt po 

práci aj do segmentu aktivít, o ktorý bežný komerčný sektor nejaví záujem.10 

Sústredenie tohto typu podnikania do oblastí ako poľnohospodárstvo či 

potravinárska výroba, kde je aj jeho prirodzený potenciál, by pomohlo zvýšiť 

potravinovú sebestačnosť SR. Hoci na rozbeh by bola nevyhnutná aj nená-

vratná finančná podpora, z dlhodobého hľadiska sa jedná najmä o návratnú 

formu pomoci (napr. mikroúvery).  

Obe prezentované oblasti hodné zvýšenej pozornosti vo veľkej miere 

využívajú domáce zdroje (prácu i kapitál), znižujú závislosť na strategických 

surovinách dovezených zo zahraničia a sú účinným nástrojom na presadzo-

vanie politiky vyrovnávania regionálnych rozdielov a udržateľného rozvoja. 

Hoci tieto segmenty ekonomiky nepatria k tým s najvyššou produktivitou, ich 

primárny benefit je sociálno-ekonomický, konkrétne zvýšenie zamestnanosti. 

Z hľadiska konsolidácie verejných financií je dôležité, že sú to oblasti, kde sa 

dá využiť návratná forma podpory, napr. z Európskych štrukturálnych a in-

vestičných fondov. Z dlhodobého hľadiska nemusí navždy platiť, že vyrovna-

né verejné rozpočty budú prioritným cieľom a že úloha štátu v ekonomike 

(a dokonca priamo v podnikaní) musí ostať obmedzená; dokonca by sa dalo 

argumentovať, že z dlhodobého hľadiska bude nevyhnutná zmena týchto 

perspektív. Bezprostredne sa však jedná o limity hospodárskej politiky na 

Slovensku, a preto sa prezentované úvahy týkali opatrení ihneď realizova-

teľných v rámci existujúcich inštitúcií a štruktúr.  

Záver 

Účelom tohto príspevku bolo načrtnúť základný rámec úvah o národo-

hospodárskej politike SR v období pretrvávajúcej krízy. Hoci sa v slovenskej 

                                              
10 Polák – Schinglerová (2014). 
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ekonomike toho za uplynulých dvadsaťpäť rokov veľa zmenilo, platí niekoľko 

fundamentálnych skutočností: SR je malá, veľmi otvorená a v porovnaní so 

zvyškom EÚ pomerne zaostalá ekonomika. Po pomerne vysokom tempe 

konvergencie v období integrácie do európskych štruktúr slovenskú ekonomi-

ku cez obchodný kanál zasiahla celosvetová kríza, ktorej dôsledky pretrvá-

vajú dodnes. Hospodársky model založený na lákaní priamych zahraničných 

investícií, nízkom daňovom zaťažení a lacnej pracovnej sile sa sformoval 

pred krízou, ale aj aktuálne a bez zásadnejších zmien tvorí základ národo-

hospodárskej politiky. Automatická konvergencia vyplývajúca z ekonomické-

ho napojenia na vyspelejšiu časť EÚ má však podľa všetkého – a súdiac 

podľa príkladov iných periférnych členských štátov Únie – svoj limit zhruba 

na úrovni, ktorú SR dosahuje dnes. Prvou zásadnou úlohou pre hospodár-

sku politiku teda je, ako konvergovať až na priemer úrovne vyspelejších 

európskych ekonomík. Odpoveďou by mala byť dlhodobá a systematická 

podpora oblastí s vysokou produktivitou, najmä zásadná zmena postoja 

k podpore inovácií, vedy a výskumu. Druhou zásadnou úlohou bude zníže-

nie vonkajšej zraniteľnosti slovenskej ekonomiky prostredníctvom plnohod-

notnejšieho využitia domáceho kapitálu a práce. Obe úlohy sa – prinajmen-

šom z krátkodobého hľadiska – dajú realizovať len v rámci možností daných 

neexistujúcou menovou politikou a mimoriadne obmedzenou rozpočtovou 

politikou na národnej úrovni. Pri európskych menových a fiškálnych limitoch 

je potom logická podpora tvorby fiškálnych nástrojov na úrovni menovej únie, 

napr. proticyklického stabilizačného mechanizmu a investičného programu. 

Čiastočný priestor možno vytvoriť auditom verejných financií – elimináciou 

zle načasovaných, masívnych a neproduktívnych výdavkov štátneho rozpočtu, 

napr. minimalizáciou nákladov zavedenia súkromného fondového elementu 

dôchodkového systému. Podpora z verejných zdrojov (národných rozpočto-

vých či európskych) by sa mala aktuálne poskytovať najmä v podobe ná-

vratnej podpory projektov, ktoré sú schopné pritiahnuť aj súkromné zdroje, 

ideálne v sektoroch hospodárstva s možnosťou okamžitého nástupu eko-

nomických a sociálnych efektov.  
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Úvod 

Konsolidácia verejných financií má výrazný dopad na väčšinu oblastí 

rozpočtovaných zo štátnych zdrojov. Tvrdenie, že výdavky na vedu, výskum 

a inovácie by sa mali napriek tomu radikálne zvyšovať, je ekonomicky logic-

ké, avšak pre udržanie sociálneho modelu s regionálnymi špecifikami politík 
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stredoeurópskych krajín veľmi otázne. Samotné obmedzenie dáva dlhová 

brzda. Podstatným krokom v tejto zložitej situácii, je identifikácia kľúčových 

oblastí výskumu s vysokou konkurenčnou schopnosťou a k nim viazaná 

koncentrácia prostriedkov. Alternatívu k rozpočtovému financovaniu pred-

stavujú grantové a projektové nástroje, ktoré sú poskytované Európskou 

úniou a súkromné investície. Treba však hneď v úvode podotknúť, že v zdra-

vo fungujúcom ekonomickom prostredí, by mali byť tieto formy podpory 

doplnkovými zdrojmi financovania. V slovenskom prostredí na dosiahnutie 

spomínaných efektov chýba viacero štrukturálnych elementov, súvisiacich 

s prepojením financií verejného a privátneho sektora.  

1 Aktuálne úskalia modelu financovania vplyvom krízových 
faktorov 

Rozvoj národného hospodárstva prostredníctvom zvyšovania konkuren-

cieschopnosti vedy, výskumu a inovácií, je v ekonomických teóriách uvádzaný 

ako jedna z najrýchlejších ciest prelomenia krízových ukazovateľov. Sekun-

dárny jav rozvoja vedných a inovačných oblastí v období krízy je inteligentný, 

udržateľný a inkluzívny rast, v kombinácii s rastom štruktúrovanej zamestna-

nosti. Nevyhnutnou podmienkou v súlade s úsilím rozvoja konkurencie-

schopnosti prostredníctvom rozvoja vedy a inovácií je urýchlenie štrukturál-

nych reforiem s využitím kľúčových hospodárskych oblastí s najvyššou kon-

kurenčnou výhodou v jednotlivých regiónoch Európskej únie. Slovenská 

ekonomika je svojou vysokou otvorenosťou porovnateľná s veľkými krajina-

mi. Obdobie kedy bola konkurenčná výhoda postavená na nízkej cene práce 

a nízkom daňovom zaťažení pominulo vplyvom globalizácie a prístupom 

nových krajín do EÚ, s priamym dopadom na vyrovnanie regionálnych roz-

dielov. Prílev priamych zahraničných investícií bol v malom množstve spre-

vádzaný podnikovými investíciami do vývoja a výskumu (majoritný podiel od 

roku 1993 stále tvoril výskum národných inštitúcií). Prirodzeným ekonomic-

kým cyklom by mali investori v ďalšom období svoje výrobne s nízkou prida-

nou hodnotou, transformovať do produkcie s vyššou pridanou hodnotou. 
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V slovenskej ekonomike však tento proces realizoval veľmi obmedzene. 

Naďalej zaostávajú ukazovatele inovačnej aktivity podnikov, výdavkov na 

výskum, vývoj a inovácie, v porovnaní s ostatnými krajinami blízkeho regió-

nu. Problém u veľkých slovenských podnikov je zakorenení už v privatizač-

nom procese v 90-tych rokoch, v rámci ktorej boli samostatne privatizované 

pracoviská vedy a výskumu, ktoré mali úzko previazanú spoluprácu so Slo-

venskou akadémiou vied a univerzitným prostredím.  

Faktor krízy a s ňou spojené fiškálne opatrenia nám prinášajú ďalší 

problém a tým je obmedzenosť rozpočtových zdrojov na financovanie 

rozvoja vedy, výskumu a inovácií. Dôležitou cestou preklenutia tohto obdo-

bia reštrikčných fiškálnych opatrení bude hľadanie alternatívnych možností 

financovania. Európska únia disponuje viacerými možnosťami alternatívne-

ho, grantového a projektového modelu financovania. Treba však podotknúť, 

že tieto zdroje financovania sú vo vyspelých krajinách doplnkové. Preklope-

ním na pomery slovenskej ekonomiky v krízovom období sa javia viac ako 

vyrovnané rozpočtovým zdrojom. Na to aby národné vedecko-výskumné 

inštitúcie vedeli využívať tieto alternatívne zdroje, potrebuje národná eko-

nomika poznať najsilnejšie stránky a oblasti svojho výskumného a inovač-

ného potenciálu. Tieto ukazovatele pozostávajú v kritickej mase výskumných 

kapacít, schopnosti reflexie masy aktuálnych vedeckých a inovačných tren-

dov v čiastočnom prepojení s reálnymi potrebami národného hospodárstva.  

1.1 Hrubé výdavky na vedu a výskum podľa národných ekonomík 

Jedným z najrelevantnejších ukazovateľov podpory vedy a výskumu na 

národnej úrovni je podiel hrubých výdavkov na túto oblasť v pomere k HDP. 

V tomto ukazovateli môžu nastať mierne odchýlky, nakoľko v minulosti boli 

deklarované rozdiely v definícii výdavkov, ktoré sa započítavajú do výdavkov 

na vedu a výskum v jednotlivých krajinách. Tieto rozdiely však neguje nová 

metodika započítavania, ktorá zjednocuje pravidlá. Rozdiely v minulosti 

predstavovali marginálne hodnoty.  
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Graf 1: Podiel hrubých výdavkov na vedu a výskum (% HDP) za rok 2013 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov Eurostat, OECD. 

Najobjektívnejšie posúdenie pozície Slovenskej republiky poskytovaní 

výdavkov na oblasť vedy a výskumu, je komparácia s krajinami s podobnou 

štruktúrou ekonomiky, s regionálne blízkymi krajinami a s krajinami od kto-

rých je najviac závislá národná ekonomická produkcia. Z hľadiska výdavkov 

na vedu a inovácie má Slovensko charakter dlhodobého podfinancovania.  

V porovnaní s krajinami V4 a s krajinami s podobnou ekonomickou 

štruktúrou Slovensko patrí k slabšiemu priemeru. Krajiny ako Slovinsko 

(2,8 %), Česká republika (1,9 %), Maďarsko (1,3 %), Poľsko (1,2 %) prevy-

šujú hodnotu Slovenska (0,8 %). Za priemerom Európskej únie (2,1 %) za-

ostávame podľa štatistík dvojnásobne. Po podrobnejšom skúmaní štruktúry 

hrubých výdavkov na vedu a výskum však prídeme na rôznorodosť zloženia 

tohto ukazovateľa. Slovensko výrazne zaostáva za ostatnými krajinami 

najmä podielom súkromného a rizikového kapitálu. Tento problém v minu-

losti riešili ekonomicky blízke krajiny najmä sériou opatrení na motiváciu 

investorov prispievať do danej oblasti. Opatrenia od daňovej úľavy, cez od-

počítateľné položky z daňového základu až po striktne uvedenej podmienky 

spolupráce s vedeckými inštitúciami pri samotnom príchode investora, sú 

hlavnými motivačnými zložkami prísunu súkromného kapitálu. V období 

fiškálnych opatrení je táto cesta jednou z najrýchlejších. Výhodou súkromného 
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kapitálu je aj prísnejší dohľad súkromného sektora nad efektívne minutými 

prostriedkami.  

Hodnotovo Slovensko vynakladá viacej výdavkov ako neskoršie pristú-

pené krajiny, ako napríklad Bulharsko (0,6 %), Rumunsko (0,5 %) a približne 

rovnaký objem výdavkov vynakladá Chorvátsko (0,8 %). Krajiny, ktoré ne-

skoršie vstúpili do Európskeho spoločenstva však štruktúrou vedecko-výskum-

nej oblasti zaostávajú za vyspelými krajinami a krajinami strednej Európy. 

Veľkú časť svojich výdavkov investujú najmä do rozvoja infraštruktúry. Slo-

venská republika tento proces realizovala v minulom období, kedy najmä zo 

štrukturálnych fondov bolo zaobstarané množstvo technického vybavenia 

pre vedu a výskum. Prirodzeným vývojom by mala v nasledujúcom období 

nasledovať koncentrácia zdrojov do rozvoja a podpory ľudského kapitálu. 

Technologická vybavenosť v kombinácii so stabilnou kapitálovou podporou, 

by mala byť základom pre cielený výskum. Jeden faktor bez prepojenia 

s ostatnými, nezabezpečí požadovaný kvalitatívny nárast, čo má priamy 

dopad na zmenu podielu aplikovaného výskumu na úkor základného vý-

skumu. Podľa štatistiky OECD 75 % výdavkov z verejného sektora je orien-

tovaných do základného výskumu. Táto hodnota je hodnotená ako najvyššia 

v EÚ. Jednou z príčin nedostatočného prechodu zo základného výskumu do 

aplikovaného môžeme vyhodnotiť práve zovšeobecňovanie základného 

výskumu.  

1.2 Štruktúra výdavkov na vedu a výskum  

Nevyhnutnou podmienkou na analýzu výdavkov a z nej vyplývajúca 

identifikácia konkrétnych oblastí koncentrácie kapitálu je analýza samotnej 

agregátnej hodnoty výdavkov z pohľadu národnej ekonomiky. Medzi tri naj-

významnejšie sledované zložky patria výdavky podnikového, vládneho a vy-

sokoškolského sektora. Treba podotknúť, že výdavky na Slovenskú akadé-

miu vied sú zahrnuté v oblasti vládneho sektora.  

Z časového vývoja obdobia pred vstupom do Európskej únie Slovensko 

zaznamenávalo pokles výdavkov privátneho sektora. Súčasné hodnoty sa 
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stále nepribližujú hodnote výdavkov z rokov 2002 a 2003. Je to jediná ob-

lasť, ktorá neprekročila svoje hodnotové maximum z pred dvanástich rokov. 

Mierny percentuálny nárast v oblasti vládneho sektora môžeme sledovať od 

prepuknutia krízy v roku 2008. Tento nárast samozrejme je v porovnaní s kra-

jinami regiónu nedostačujúci a nedá sa hodnotiť ako nárast výdavkov v po-

mere k celkovému nárastu výdavkov štátneho rozpočtu. V stratégii Európa 

2020 sa odporúča Slovenku do roku 2020 minimálne zdvojnásobiť celkové 

agregátne číslo výdavkov. Najväčší nárast v pokrízovom období zazname-

nala u vysokoškolského sektora. V štruktúre tohto výdavku je nárast zazna-

menaný najmä v oblasti spolufinancovania európskych projektov, do ktorých 

sa zapájajú najúspešnejšie slovenské výskumné univerzity. Nedostatok 

excelentných vedcov je jednou z hlavných príčin zapájania len malého 

množstva univerzít do medzinárodných projektov.  

 

Graf 2: Štruktúra výdavkov na výskum a vývoj na Slovensku 

Zdroj: Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR. 

Najdôležitejšou zložkou vedeckého potenciálu z fiškálneho hľadiska 

v slovenskom prostredí sú Slovenská akadémia vied (ďalej len SAV) a uni-

verzity. SAV dlhodobo deklaruje nevyhnutnosť navýšenia rozpočtu ktorého 

zmena medzi rokmi 2012 (71 mil. eur), 2013 (85 mil. eur) a 2014 (58 mil. 

eur), nezaznamenala vedcami požadované hodnoty na rast kvality vedy 

a výskumu. V návrhoch rozpočtov pre ďalšie roky Ministerstvo financií ope-

ruje so sumou 50 mil. eur. Podstatným krokom pre budúce roky je transfor-

mácia SAV na modernú organizáciu, ktorá bude môcť aktívnejšie generovať 
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zisk v spolupráci s privátnym sektorom. Táto podmienka je nevyhnutná pre 

dva ukazovatele. Prvým je navýšenie rozpočtu a multizdrojovosť, z toho 

plynúca menšia závislosť od výkyvov z národných zdrojov, spojená s neob-

medzenosťou maximálnej hornej hranice rozpočtu. Druhou je výhoda evi-

dencia vynaložených zdrojov z privátneho sektora do vedy a výskumu. 

V súčasnosti viaceré privátne subjekty investujú do vedy, výskumu a inová-

cií, avšak tým že sú len dcérske firmy zahraničných matiek a nemajú v pred-

mete podnikateľskej činnosti aj vedu a výskum, svoje výdavky registrujú 

napríklad cez účtovné položky služby. Takéto financovanie sa nezapočítava 

do pomeru hrubých výdavkov k HDP.  

Fiškálne výdavky ako celok podľa prognóz štátneho rozpočtu predpo-

kladajú stabilizáciu výdavkov na tieto oblasti od roku 2012 (380 mil. eur) 

zaznamenali mierny nárast na hodnoty 2013 (415 mil. eur) a 2014 (494 mil. 

eur). Na nasledujúce rozpočtové roky sa predpokladá stagnácia vládnych 

výdavkov. Tu je však predpoklad a nevyhnutnosť prijatia legislatívnej moti-

vácie investovania privátneho sektora a to vo forme odpočítateľných polo-

žiek z daňového základu. Nové opatrenia by mali priniesť a legalizovať vý-

davky súkromného sektora o 0,3 % – 0,4 % HDP.1 

2 Identifikácia inovačného prostredia na Slovensku  

Európska únia pre zlepšenie konkurencieschopnosti vyhodnocuje ino-

vačnú výkonnosť jednotlivých členských krajín a aj regiónu ako celku. Toto 

vyhodnocovanie poskytuje objektívny pohľad na stav inovačného a výskum-

ného prostredia na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami. Indikátory 

dávajú možnosť analýzy kde je nevyhnutná koncentrácia rozpočtových zdro-

jov. Najlepšími inovátormi s vysokou výkonnosťou v oblastí výskumu, vývoja 

a inovácií dlhodobo patria „staré krajiny“ Európskej únie na čele s Nemeckom, 

Škandinávskymi krajinami, Francúzskom, Rakúskom, Slovinskom a niekto-

rými Pobaltskými krajinami. Pozoruhodným faktom je najmä porovnanie 

                                              
1 MF SR: Rozpočet verejnej správy. [Online.] [Cit. 2014.10.15.] Dostupné na: 
<http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6958>. 
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Slovenska s rozlohou podobnými krajinami Rakúskom a Slovinskom. V ino-

vačnej výkonnosti vysoko prevyšujú Slovensko a tak získavajú konkurenčnú 

výhodu pri tvorbe pridanej hodnoty. Slovensko spolu s krajinami V4, Srbskom, 

Chorvátskom a niektorými Pobaltskými krajinami, patrí medzi priemerných 

inovátorov. Najslabšími inovátormi sú jednoznačne Rumunsko a Bulharsko.2 

 

Graf 3: Výkonnosť indikátorov inovačnej výkonnosti Slovenska 

Zdroj: InnovationScoreboard 2014. 

V základnom predpoklade prípravy budúcej generácie vedcov – počet 

a nárast nových doktorandov Slovensko dosahuje pozitívne výsledky, ktoré pre-

sahujú priemer EÚ. Tento ukazovateľ sa však môže v budúcnosti zhoršiť, keď 

počet obyvateľov s terciárnym vzdelaním bude zaostávať za štandardnými 

                                              
2 EC (2014): Innovation Union Scoreboard 2014. [Online.] [Cit. 2014.10.15.] Dostupné na: 
<http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf>. 
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hodnotami EÚ. Z pozitívneho rastového ukazovateľa môžeme dedukovať, 

že táto oblasť bude naberať pozitívne tendencie. Výkonnosť vedcov vo 

všeobecnom meradle odzrkadľuje podiel na medzinárodných publikáciách, 

kde zo statického ukazovateľa relatívnej výkonnosti a aj z dynamického 

rastového ukazovateľa vychádza pozitívne smerovanie.  

Druhým významným meradlom výkonnosti vedeckých pracovníkov je ci-

tačný index a výkonnosť. Slovenský národný ukazovateľ zaostáva za prie-

merom EÚ, avšak celková zmena nárastu zaznamenáva pozitívne hodnoty. 

Kľúčové bude udržať rastové trendy vo všetkých spomínaných oblastiach. 

Analyzované hodnoty hrubých výdavkov (analyzované v predchádzajúcej 

kapitole) na vedu a výskum vysoko zaostávajú za priemerom EÚ. Čiastoč-

ným pozitívom môžu byť fiškálne opatrenia štátnych rozpočtov posledných 

rokov, kedy bol zaznávaný mierny percentuálny nárast rozpočtových vý-

davkov na vedu a inovácie. Čiastočné zvyšovanie výdavkov však nemôže 

z krátkodobého hľadiska vyrovnať nedostatočné financovanie a stlmenie 

negatívneho ukazovateľa. Národné výdavky na vedu, výskum a inovácie 

patria medzi päť najrizikovejších oblastí v celom inovačnom prostredí. Do 

tejto rizikovej kategórie patria aj výdavky privátneho sektora na vedu, vý-

skum a inovácie. Špecifikum výskumu v privátnej oblasti je, že ide predo-

všetkým o aplikovaný výskum. Za zmienku stojí aj fakt, že rizikový kapitál 

doteraz nebol v podmienkach slovenského hospodárstva nikdy objektívne 

kvantifikovaný na základe merateľných vstupov a výstupov. Všetky doposiaľ 

publikované hodnoty sú kvalifikované ako odhady.  

O vyspelosti kvality vedeckej masy v technologickej oblasti výskumu 

nám dotvárajú reálny obraz najmä kategórie spojené s patentovou oblasťou. 

Záporné hodnoty v medzinárodných žiadostiach o udelenie patentu patria 

taktiež do skupiny päť najzaostalejších kategórií. Negatívnejšie sú vyhodno-

tené medzinárodné žiadosti o udelenie patentu pri riešení spoločenských 

problémov. Najvyspelejšie krajiny v tejto kategórii napredujú najmä v pod-

porných programoch migrácie vedcov, motivácii vedcov k návratu do rodnej 

krajiny, vytváraním medzinárodných vedeckých tímov a v univerzitnom prostredí 

najmä „priťahovaním“ nositeľov Nobelových cien. V kategórii ekonomických 
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efektov patrí percentuálne malá zamestnanosť v poznatkovo intenzívnych 

oblastiach ekonomikách k najhoršie hodnotením. Táto oblasť je však hlboko 

prepojená s negatívnou kategóriou výdavkov privátneho sektora na vedu 

a výskum.  

Slovenskí vedci pracujú v 67 centrách excelentnosti po celom Sloven-

sku. Počet centier na jedného obyvateľa má Slovensko jeden z najväčších 

v EÚ. Otázkou je ich efektivita a využiteľnosť. EK vo viacerých dokumentoch 

odhadovala, že reálne fungujúcich a prinášajúcich výskumnú pridanú hodno-

tu je v skutočnosti 12 až 15. Tento fakt zatiaľ nie je reálne podložený, no do 

budúcnosti môžeme očakávať koncentráciu väčšiny centier excelentnosti do 

väčších celkov koncentrovaných na najlepších univerzitách a SAV. V rámci 

centier excelentnosti sú ukážkové najmä tri centrá pri Slovenskej akadémie 

vied v spolupráci s univerzitami a to najmä s orientáciou na nové materiály, 

transfer technológií a oblasť biomedicíny. Ukazuje sa, že jednou z príčin 

nedostatočnej konkurencieschopnosti, slovenskej vedy a výskumu, okrem 

nedostatočných finančných zdrojov, bola aj nedostatočná koncentrácia po-

skytnutých zdrojov. Technická výbava a samotné budovanie centier exce-

lentnosti bolo z väčšej miery financované v období 2008 až 2013 zo štruktu-

rálnych zdrojov. Odhad hodnoty technickej infraštruktúry je 170 674 000 eur. 

Jednou zo základných myšlienok budovania týchto centier bola aj čiastočná 

koncentrácia na oblasti, v ktorých sa slovenskí vedci radia medzi svetovú 

špičku. Tematicky boli vyhodnotené oblasti informačné a komunikačné tech-

nológie, biomedicína, materiálový výskum, udržateľná energetika, ochrana 

životného prostredia a potravín a spoločensko-humanitné vedy.3 Čiastočný 

neúspech snahy prvej koncentrácie vedeckých kapacít môžeme dedukovať 

najmä slabšie zadefinovanými rozdielovými kritériami medzi jednotlivými 

oblasťami.  

                                              
3 Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie: Správa o stave výskumu a vývoja 
v SR za rok 2012 s vyhodnotením úspešnosti a efektívnosti grantových schém na podporu 
výskumu a vývoja financovaných z verejných zdrojov. [Online.] [Cit. 2014.10.15.] Dostupné na: 
<https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Rada%20vldy/Rokovanie%20vlady%2
0SR%2024.%209.%202013/Stav_VaV_uspesnost/vlastny_material_12.pdf>. 
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2.1 Konkurencieschopnosť ľudského kapitálu vo vede 

a výskume v slovenskom prostredí 

Slovensko patrí medzi krajinami s dvomi pozoruhodnými faktormi. Na 

jednej strane nízky podiel univerzít na výskume a vývoji (50 %), zvyšok tvorí 

Slovenská akadémia vied a rezortné výskumné ústavy a na strane druhej, 

takmer 70 % výskumných pracovníkov je práve na vysokých školách. Slo-

vensko s počtom 2,8 výskumníka na tisíc obyvateľov patrí k priemeru EÚ. 

Medzi regionálne blízkymi krajinami podobné hodnoty dosahuje Česká re-

publika (2,9) a Maďarsko (2,4). Taktiež v tomto ukazovateli nás vysoko pre-

vyšuje Rakúsko (4,4) a Slovinsko (4,2).4 Dlhodobo vysoký podiel výskumníkov 

na tisíc obyvateľov si udržiava Nemecko. Jedným z ukazovateľov úspešnosti 

slovenských vedeckých tímov v jednotlivých oblastiach v konkurenčnom 

priestore európskej integrácie je úspešnosť účasti a výška príspevku na 

jednotlivé oblasti.  

 

Graf 4: Počet získaných projektov podľa oblastí 7. Rámcového programu 

Zdroj: EK, Správa o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike 2013. 

                                              
4 The World Bank: Charges for the use of intellectual property, payments (BoP, current US$). [On-
line.] [Cit. 2014.10.15.] Dostupné na: <http://data.worldbank.org/indicator/BM.GSR.ROYL.CD>. 
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Medzi konkurenčne úspešné oblasti presahujúce priemer EÚ 27 môžeme 

radiť tie oblasti, kde bola dosiahnutá hranica aspoň dvadsiatich získaných 

projektov. Úspešnosť ostatných vysoko prevyšovali informačno-komunikač-

né technológie a oblasť spájania ľudí (Akcie Marie-Curie). Medzi úspešné 

oblasti môžeme zaradiť aj oblasť dopravy, výskumnej infraštruktúry, výskum 

v spolupráci s malými a strednými podnikmi a oblasť veda v spoločnosti 

(v Stratégii inteligentnej špecializácie klasifikovaná ako humánne a spolo-

čenské oblasti), biomedicínsky výskum a oblasť bezpečnosti. Treba však 

podotknúť, že úspešnosť v 7. Rámcovom programe je len jedným z názor-

ných ukazovateľov konkurenčného postavenia vedeckej základne na Slo-

vensku. Z fiškálneho pohľadu je oveľa zaujímavejšia výška zdrojov získa-

ných v jednotlivých oblastiach.  

 

Graf 5: Poskytnuté zdroje EK podľa jednotlivých oblastí  
7. Rámcového programu 

Zdroj: EK, Správa o stave výskumu a vývoja Slovenskej republiky 2013. 

Najvyššiu hodnotu získaných prostriedkov, získali vedci z oblastí infor-

mačných a komunikačných technológií, nanotechnologických oblastí, ener-

gie a bezpečnosti. Počet získaných projektov v jednotlivých oblastiach ne-

závisí priamo s objemom získaných prostriedkov. Dôvodom je rozdielna 
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alokácia zdrojov, podľa významnosti a náročnosti sektorov. Podstatnejším 

faktorom je náročnosť odvetvia (oblasti Siedmeho rámcového programu), 

nakoľko pri porovnaní oblastí IKT a biomedicíny zistíme, že oblasť biomedi-

cíny potrebuje rozmanitejšiu skladbu riešiteľského tímu a niekoľkonásobne 

väčší tím odborníkov. Toto meranie môže zabezpečiť objektivitu na medzi-

národnej úrovni, nakoľko všetky krajiny vychádzajú z rovnakých primárnych 

podmienok.  

Ako objektívne porovnanie konkurenčného vedecko-výskumného pro-

stredia a úspešnosti vedeckých kapacít, nám môže slúžiť porovnanie agre-

gátnej úspešnosti všetkých krajín EÚ 27. Po zostavení kvantitatívneho pora-

dia je Slovensko zaradené medzi krajiny s mierou úspešnosti menšou ako 

priemer členských krajín EÚ. Horšie hodnoty ako Slovensko dosiahli len 

neskoršie pristupujúce krajiny a krajiny ktoré najviac zasiahla dlhová kríza 

a to Chorvátsko, Bulharsko, Bulharsko, Slovinsko, Grécko, Cyprus a Ru-

munsko. Slovensko sa zaradilo do skupiny krajín s rovnakou úspešnosťou ako 

Poľsko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Luxembursko, Malta a Litva. Aj 

tento ukazovateľ potvrdzuje, že nie všetky „staré“ členské štáty sú úspeš-

nými žiadateľmi. Príkladom je trojica krajín Španielsko, Portugalsko a Ta-

liansko. Tento fakt môžeme vyhodnotiť ako slabú motiváciu vedcov zapojiť 

sa o súťaž z medzinárodných zdrojov. Dôvodom môže byť dostatočný objem 

národných zdrojov, prípadne iné výhodnejšie, ľahko prístupnejšie medziná-

rodné zdroje (napr. projekty zo štrukturálnych fondov). Špičkou v rankingu 

úspešnosti sú krajiny Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Dánsko 

a Spojené kráľovstvo. Tieto krajiny sú nad priemerom EÚ. Zaujímavosťou je 

aj pozícia regionálne a štruktúrou ekonomiky Slovensku podobných krajín, 

v kombinácii s krajinami V4. Pobaltské krajiny, ktoré sú svojou veľkosťou 

a štruktúrou podobné Slovensku, skončili všetky lepšie, dokonca Lotyšsko 

a Litva sa priblížili k priemeru EÚ. Taktiež z krajín V4 skončili lepšie Česká 

republika a Maďarsko. Z blízkeho regiónu najvyššiu mieru úspešnosti za-

znamenalo Rakúsko. Pozoruhodnou výchylkou z trendu je úspešnosť Írska, 

ktoré sa napriek dopadom dlhovej krízy, dokázalo priblížiť k európskemu 

priemeru.  
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Graf 6: Miera percentuálnej úspešnosti žiadateľov o projekty krajín EÚ  
v 7. RP 

Zdroj: EK, Správa o stave výskumu a vývoja Slovenskej republiky 2013. 

Pri porovnaní jednotlivých krajín v celkom úspešnosti žiadateľov o pro-

jekty v 7. Rámcovom programe môžeme konštatovať, že aktivitu vedeckých 

kapacít pri získavaní iných ako národných zdrojov ovplyvňuje viacero fakto-

rov. Najvýznamnejším je skúsenosť pri vytváraní medzinárodných tímov 

v kombinácii s prístupnosťou iných foriem financovania. Staré členské kraji-

ny ťažšie prijímajú do spolupráce neskoršie pristúpené krajiny, nakoľko majú 

dlhodobú spoluprácu a osvedčené konzorciá. Taktiež formulácia jednotli-

vých programov je prispôsobovaná skôr potrebám a požiadavkám vyspelých 

krajín. Európska komisia deklaruje, že nové potenciálne zdroje financovania 

budú viac formulované pre vyrovnávanie rozdielov v EÚ. Zároveň však dodá-

va, že všetky tieto možnosti majú byť len doplnkovým zdrojom financií pri cel-

kovom zložení podpory vedy a výskumu v jednotlivých členských krajinách.  
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2.2 Alternatívne grantové schémy pre sekundárne zdroje vedy 

a výskumu 

Horizont 2020 je jednou z ciest pre získanie zdrojov do vedeckej oblas-

ti. Táto schéma je založená na spájaní vedeckých kolektívov, no nevýhodou 

pre slovenských vedcov je princíp excelentnosti, spolupráce s priemyselnou 

sférou, prípadne riešenie závažných spoločenských problémov. Hlavným 

cieľom je odstránenie prekážok medzi jednotlivými sektormi. Sprehľadnenie 

spolupráce s verejným sektorom pri vytváraní ekosystému inovácií je ne-

vyhnutným adaptačným faktorom pri tvorbe excelentnej vedy. Týmto nástro-

jom chce EK čiastočne zaviesť motivačné – súťažné prvky do vedeckej 

sféry. Poskytnutý rozpočet z EK na roky 2014 – 2020 je 80 miliárd eur.  

Európsky fond sociálneho rozvoja (ďalej len ESF) podporuje predo-

všetkým oblasti výskumu trhu práce, zamestnanosti, produktivite práce, 

mobility vedeckých a odborných kapacít, zlepšenie edukačného procesu 

a sociálnej inklúzie. Rozpočet v novom programovacom období 2014 – 2020 

je 74 miliárd eur.  

Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len ERDF) je jedným zo 

štrukturálnych fondov EÚ. Zameriava sa na vyrovnávanie regionálnych roz-

dielov prostredníctvom investícií do vedy, výskumu a inovácií, podpory ma-

lých a stredných podnikov spoločného hospodárskeho záujmu, školstva 

a životného prostredia. Odhadovaná alokovaná suma na roky 2014 – 2020 

je 180 miliárd eur.5 

Záver 

Na dosiahnutie zvýšenia konkurencieschopnosti Slovenska v oblasti ve-

dy, výskumu a inovácií je nevyhnutné percentuálne navýšenie hrubých vý-

davkov v pomere k HDP. V období krízy a s ňou spojených konsolidačných 

opatrení je predpoklad radikálneho navýšenia zdrojov z národných rozpoč-

tových kapitol pod vplyvom politických rozhodnutí minimálny. Je na zváženie 

                                              
5 EK: European Structural and Investment Funds. [Online.] [Cit. 2014.10.15.] Dostupné na: 
<http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/index_en.cfm>. 
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aký význam prikladá štát, národná vláda a spoločnosť ako celok, vede 

a výskumu. Táto hodnotová významnosť sa musí odraziť aj na rozpočtovej 

podpore vedecko-výskumných inštitúcií. Alternatívnou cestou získavania 

kapitálu bude navýšenie podielu súkromného sektora v oblasti výskumu. 

Nevyhnutnosťou k spusteniu tohto mechanizmu bude prijatie motivačných 

prvkov v podobe daňových zvýhodnení, čiastočným zvýšením podielu apli-

kovaného výskumu orientovaného na potreby národného hospodárstva 

a budovanie poznatkovo intenzívnych služieb, ktoré generujú kvalifikované 

pracovné miesta, schopné do budúcna spolupracovať s vedeckou obcou. 

Druhou cestou navýšenia objemu financií pre čiastočnú stabilizáciu vedec-

kej základne, je ich získavanie z grantového a fondového financovania, 

poskytnutého finančnými schémami Európskej únie. Pri tejto alternatívne je 

nevyhnutným prvkom vybudovanie koncentrovaných, tematicky zjednote-

ných vedeckých celkov, nakoľko diverzifikácia vedeckého potenciálu na 

Slovensku, nie je schopná vo veľkom konkurovať personálne a technolo-

gicky koncentrovaným vedeckým celkom vo vyspelejších krajinách. Sloven-

skú vedu a výskum čaká v najbližších rokoch niekoľko rozhodnutí, ktoré 

určia význam tejto oblasti v postavení spoločnosti. Základnou dedukciou 

však zostáva, že bez piliera financií, progres konkurencieschopnosti bude 

tvorený veľmi pomalým tempom.  
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Napísanie príspevku bolo podporené Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR 
a SAV: VEGA 2/0004/12 Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí (geopolitické, ekono-
mické a kultúrne aspekty). 

1 Metodické zmeny 

V súčasnosti sa začína na problém šedej a čiernej ekonomiky pozerať 

novým spôsobom. Ak doteraz nebolo možné nejakým spôsobom zásadnej-

šie eliminovať rozvoj šedej ekonomiky a ukazovalo sa, že kým oficiálna 

ekonomika rástla o 1 – 2 %, šedá ekonomika rástla o 5 – 7 % a čierna ekono-

mika rástla možno o 10 – 15 %. Celkové modifikácie, ktoré súviseli so šedou 

a čiernou ekonomikou stále viac a viac zaťažovali celkové finančné toky, ale 

aj národne ekonomiky. Musíme konštatovať, že škála rôznych aspektov, 

ktoré sa vyskytujú v oblasti šedej a čiernej ekonomiky je mimoriadne široká. 

                                              

 prof. Ing. Peter STANĚK, CSc., Ekonomický ústav SAV, Šancová 56, 811 05 Bratislava; e-mail:  

peter.stanek@savba.sk 
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Ide nielen v oblasti šedej ekonomiky o klasické daňové úniky, či ide o pa-

šovanie alkoholu a cigariet, ale, bohužiaľ, ide v rade prípadov aj o využí-

vanie polozákonných alebo presnejšie nezákonných spôsobov vyplývajúcich 

z dier v legislatíve. Ide napríklad o využívanie optimalizácie daňovej záťaže, 

využívanie systému prevodných cien, o používaní niektorých finančných 

transakcií, ktoré sú na hrane zákona.  

Zároveň v čiernej ekonomike sa zásadným spôsobom mení aj vnútorná 

štruktúra nielen klientov, služieb, ale aj činností, ktoré sú priamo alebo ne-

priamo zaraďované do čiernej ekonomiky. Už to nie je len klasická oblasť 

prostitúcie, drog a pašovania alkoholu či pašovania cigariet, ale objavujú sa 

ďalšie výrazné fenomény, ktoré majú obrovskú dynamiku, ako je napríklad 

počítačová kriminalita, falošná identita, ilegálny imigranti a samozrejme je to 

aj otázka vnútropodnikovej kriminality. Všetky tieto skutočnosti neboli pod-

chycované legislatívou a v rade prípadov došlo skôr k boju cez systém kri-

minálnych orgánov. Z času načas, niektoré vlády pre vyriešenie rozpočtovej 

situácie používali systém tzv. generálneho finančného pardonu. Bolo mož-

né, aby ľudia priznali peniaze zarobené aj zo šedej a čiernej ekonomiky, 

ktoré boli zdanené určitou percentuálnou daňovou sadzbou a od toho oka-

mihu už boli považované za čisté peniaze.  

S tým súvisí aj ďalšia významná skutočnosť, a to je prepieranie finanč-

ných zdrojov z čiernej ekonomiky napríklad z drog alebo z prostitúcie cez 

systémy finančných inštitúcií či priamo cez kapitálové a akciové trhy náku-

pom akcií, atď. Tieto skutočnosti viedli nielen k poznaniu veľmi zložitého vnú-

torného prepojenia a ťažko definovateľných hraníc medzi šedou a čiernou 

ekonomikou, ale viedli aj k ďalšiemu poznaniu, a to predovšetkým, že urči-

tou možnosťou a cestou riešenia by mohlo byť aj riešenie založené na urči-

tej legalizácií šedej a čiernej ekonomiky. V tomto zmysle slova okrem gene-

rálnych daňových pardonov a niektorých špecifických opatrení v oblasti 

kontroly finančných tokov (napr. smernica proti praniu špinavých peňazí 

v bankovom sektore atď.) neboli pokusy, aby sa určitým spôsobom dostala 

pod kontrolu táto šedá ekonomika.  
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Prvýkrát sa dnes prichádza s návrhom zmeny metodiky aj vo vykazova-

ní národných účtov aj vo väzbe na celkové finančné hodnotenie jednotlivých 

krajín tým, že sa niektoré časti alebo dokonca aj celá šedá ekonomika bude 

započítavať do HDP. Analýzy svetových organizácií ukázali, že približne 

20 % – 25 % z rozsahu výkonov šedej ekonomiky je v podstate zahrnutých 

do systému národných účtov či do systému výpočtu národného HDP. 70 % – 

75 % však doteraz zostávalo mimo jurisdikcie, ale aj mimo pokusov zahrnúť 

tento obrovský finančný balík do finančných tokov súvisiacich s verejným 

okruhom, HDP či ekonomickým rastom. Postupne sa však pripravuje zmena 

metodiky predovšetkým aj v samotnej EÚ, kde sa metodika ESA 95 nahra-

dzuje metodikou ESA 2010. Táto metodika má mnoho významných zmien 

(napr. v oblasti započítavania rôznych položiek do systému deficitu verejné-

ho sektora), ktoré doteraz neboli zahrňované, ako napríklad dlhy diaľničných 

spoločností, dlhy nemocníc, dlhy municipalít atď., ale zároveň sa prvýkrát už 

od jesene tohto roku skúšobne, od budúceho roku naplno, má zahrňovať do 

HDP výpočet celkového rozsahu šedej ekonomiky a táto šedá ekonomika 

ma slúžiť k zreálneniu výpočtu HDP. Má sa premietnuť nielen do sústavy 

štatistických ukazovateľov v oblasti národných účtov, ale vychádza sa zo 

strategického predpokladu, že šedá ekonomika v podstate predstavuje reálne 

služby, ktoré prebiehajú, aj keď sú reálne účtované, predstavujú určitý dopyt 

a ponuku a v podstate sa uskutočňujú v reálnej ekonomike a je chybou 

nezahrňovať ich do národného vývoja.  

Je možné použiť aj argument, že v skutočnosti dôjde k navýšeniu HDP, 

čo vzhľadom na neklesajúci dlh väčšiny ekonomík sa môže ukázať ako 

pokles percenta dlhu voči HDP, a teda, ako keby dochádzalo k zmenšeniu 

celkového zadlženia jednotlivých národných ekonomík. Samozrejme, aj toto 

riziko tu existuje, a to práve preto, že spravidla šedá ekonomika má najväčší 

vplyv na nárast HDP v krajinách, kde je najvyšší rozsah šedej a čiernej eko-

nomiky. V tomto zmysle slova možno očakávať zlepšenie situácie zadlže-

nosti, predovšetkým v krajinách južnej Európy, či prípadne v niektorých 

problémových krajinách, ktoré majú výrazné problémy s dodržiavaním roz-

počtových deficitov a s celkovou hladinou fiškálnej politiky. Táto zmena sa však 

považuje za rozumnú daň, predovšetkým tomu, aby sme zohľadnili ďalšie 
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činnosti, ktoré v reálnej ekonomike prebiehajú, ale zatiaľ ich ani štatistické 

metódy a ani daňové úrady v podstate neanalyzovali a nevykonávali. Je 

pravda možné diskutovať o spôsoboch metodického výpočtu vplyvu šedej 

ekonomiky či o spôsoboch výpočtu efektov z drog, prostitúcie, vyrábania 

falošného alkoholu, pašovania cigariet a pod.  

Avšak ustálili sa určité medzinárodné štandardy, ktoré sa používajú pri 

výpočte týchto fenoménov a ktorých výsledkom je stanovenie určitého pri-

bližného dopadu, zahrnutia šedej a čiernej ekonomiky do rastu HDP. Upo-

zorňujeme na ešte jednu zásadnú metodickú otázku. Niektorí autori neuva-

žujú nad delením na čiernu a šedú ekonomiku práve pre určitú premenlivosť 

hraníc medzi šedou a čiernou ekonomikou. Navrhujú skôr používanie pojmu 

nelegálna ekonomika alebo neoficiálna ekonomika a nedelia to na šedú 

a čiernu ekonomiku. Ak použijeme túto metodickú pomôcku, už dnes podľa 

analýz, ktoré robila aj samotná ECB, možno konštatovať rôzny dopad HDP 

a jeho väzby na šedú ekonomiku. Napríklad v podmienkach Českej republi-

ky by malo dôjsť k navýšeniu asi o 0,6 % HDP, v podmienkach Talianska 

môže ísť o navýšenie až 1,9 % HDP a v krajinách ako je Grécko, Španielsko 

a Portugalsko môže dôjsť až k navýšeniu o 3 % HDP. Samozrejme, pre tieto 

krajiny to bude výhodné, pretože dôjde vizuálne k zmenšeniu zadlženosti, 

avšak na druhej strane je to aj určitým odrazom reálneho rozmachu šedej 

a čiernej ekonomiky. Analýzy, ktoré sa uskutočnili začiatkom milénia, ukázali 

na pomerne výraznú diferencovanosť medzi rozsahom šedej ekonomiky 

jednotlivých krajín.  

V škandinávskych krajinách sa šedá ekonomika odhadovala na 2 % – 4 %, 

v strednej Európe a Nemecku sa odhadovala na 18 % – 20 %, v krajinách 

južnej Európy sa odhadovala až na úrovni 30 % – 35 %. Podobná štruktúra 

sa objavila aj vo väzbe na čiernu ekonomiku. Na druhej strane, však už dnes 

možno konštatovať, že nielenže dochádza k určitému prelínaniu a rastu 

problému definovania hraníc medzi šedou a čiernou ekonomikou, ale obja-

vujú sa aj nové formy, ktoré sa doteraz nechápali ako súčasť, nazvime to 

šedej alebo nelegálnej ekonomiky. Jedným z najvýznamnejších faktorov, 

ktorý sa v tejto oblasti objavuje, je otázka a problematika prevodných cien.  
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2 Rôzne cesty kreatívneho prístupu 

Transferové ceny boli systémy, ktoré umožňovali optimalizovať daňovú 

záťaž, znižovať celkové priznané výkony a zisky, a zásadným spôsobom 

zmenšovať povinnosť platiť dane, či už priame alebo nepriame. Systém 

transferových cien sa však z 80 % – 90 % týka predovšetkým firiem veľkých, 

s vysokým obratom.  

Analýzy, ktoré uskutočnil Český štatistický úrad, ukázali, že systém 

transfer pricing sa týka predovšetkým korporácií s ročným obratom nad 

2 miliardy českých korún. Možno teda konštatovať, že väčšina týchto daňo-

vých optimalizácií sa týka veľkých firiem, ktoré majú reálne možnosti vzá-

jomne si zúčtovávať služby, operácie, tovary, presuny medzi jednotlivými 

pobočkami, a tým znižovať celkový rozsah daňovej záťaže. Veľmi obľúbe-

ným spôsobom bolo buď požičiavanie peňazí dcérskym firmám alebo sub-

kontraktorským firmám, či poskytovanie služieb materskej spoločnosti rôz-

nymi subkontraktorskými firmami, ktoré formálne boli iné, ale fakticky boli 

dcérskymi spoločnosťami matky. Toto všetko umožňovalo skutočne výraz-

ným spôsobom optimalizovať celkový rozsah záťaže a ak dnes vychádzame 

z materiálov napríklad za Českú republiku, možno konštatovať, že podľa 

analýz českého ministerstva financií, predstavujú prevodové ceny usporenie 

približne piatich miliárd českých korún v prospech veľkých daňových subjek-

tov, čo by znamenalo možnosti dodanenia na úrovni jednej miliardy. Avšak 

iné analýzy, napríklad aj Českého štatistického úradu, ukazujú, že celkový 

rozmer transfer pricing sa pohybuje až na úrovni 20 – 22 miliárd, čo by zna-

menalo daňovú výťažnosť na úrovni zruba 5 až 6 miliárd pre český rozpočet. 

Celkovo sa odhaduje, že tieto formy čiernej a šedej ekonomiky za Českú 

republiku predstavujú sumu medzi 150 – 170 miliardami.  

Vychádzajúc z týchto skutočností je zrejmé, že väčšina finančných to-

kov v rámci transfer pricing bude možné nielen zdaniť a kontrolovať, ale 

predovšetkým aj radikálnym spôsobom zamedziť optimalizovaniu vnútor-

ných daňových povinností vo väzbe na veľké transnacionálne korporácie. 

Treba konštatovať, že s návrhom na systém nového metodického chápania, 
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evidovania, ale aj zdaňovania transfer pricing prichádza OECD a EÚ akcep-

tovala a inkorporovala legislatívu, ktorú navrhla OECD v podmienkach EÚ. 

Znamená to nielen vykazovanie vzájomných transferov a služieb medzi 

jednotlivými pobočkami a dcérskymi spoločnosťami navzájom, ale znamená 

to aj výrazné posilnenie celkového informačného pokrytia väčšiny finanč-

ných a industriálnych operácií medzi jednotlivými subjektmi. Na druhej stra-

ne ozýva sa rad hlasov, ktoré konštatujú, že informačná náročnosť a sle-

dovanie všetkých týchto finančných tokov bude tak zložité, že v konečnom 

dôsledku reálna prínosovosť pre štátny rozpočet bude relatívne obmedzená. 

Tieto skutočnosti však nemožno brať vážne predovšetkým preto, že ich 

vyslovujú predstavitelia veľkých korporácií či prípadne lobisti, ktorí doteraz 

lobovali za umožnenie práve týchto systémov transfer pricing. Jedným 

z významných aspektov, ktorý súvisí s transfer pricing je práve skutočnosť, 

že osobitne v strednej Európe hrajú veľké transnacionálne korporácie roz-

hodujúcu úlohu v národných ekonomikách. Predstavujú kľúčového hýbateľa 

exportu, sú hlavnou osou celkovej architektúry subkontraktingu a v krajinách 

ako je ČR, SR alebo Maďarsko zohrávajú rolu rozhodujúceho faktora hos-

podárskeho a ekonomického rastu. V tomto zmysle slova však možno oča-

kávať, že aj v tejto novej legislatíve sa jednotlivé TNK budú snažiť prispôso-

biť a budú nachádzať nové možné únikové kanály, ktoré by umožňovali 

pokračovať v stratégií transfer pricing. Inou vecou je, že môžu premietnuť 

straty, ktoré vyplynú z celkového zvýšenia daňovej záťaže do tlaku na zní-

ženie cien od subkontraktorov a zníženie celkovej nákladovosti subkontraktor-

ských firiem. Tu bude pravdepodobne dochádzať k veľmi zaujímavému vývoju. 

Technologický posun osobitne v rámci Internetu, systému Big data a systé-

mu 3D tlače, môže postupne technologicky umožňovať podstatné zníženie 

nákladov aj na výrobu super zložitých komponentov. Toto výrazné zníženie 

nákladov bez straty reálnej ziskovosti môže pomôcť subkontraktorským 

firmám k splneniu nárokov veľkých finalizujúcich firiem, čo by sa však malo 

logicky premietnuť aj do zníženia cien finálnej produkcie. Otázka, či k tomu 

dôjde, bude veľmi zaujímavá nielen pre daňové orgány, ale aj pre chápanie 
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celkového rastu. Už dnes sme v situácií, v ktorej je úplne zrejmé, že väčšina 

firiem bude sa snažiť optimalizovať.  

3 Rozsah daňových povinností 

Z tohto hľadiska už dnes môžeme konštatovať, že súčasná pozícia veľ-

kých TNK sa môže radikálnym spôsobom zmeniť. Pravdepodobne bude do-

chádzať k výraznému zosilneniu tlaku medzi jednotlivými systémami a to 

jednak z hľadiska povinnosti daňových subjektov, jednak aj vo väzbe na 

celkový rozsah, ktorý vyplýva z možností, ktoré vyplývajú z integrácií daňo-

vých systémov jednotlivých krajín do nadnárodných štruktúr. Stále častejšie 

sa obnovujú diskusie v rámci EÚ o problematike výrazných daňových prob-

lémov vzhľadom na odlišnosť jednotlivých daňových systémov v členských 

krajinách EÚ 28. Z tohto hľadiska už dnes možno konštatovať, že väčšina 

subjektov môže využívať rôznosti daňových systémov a dochádza vlastne 

ku kaskádovitému diferencovaniu daňových povinností, napríklad vo väzbe 

na národnú daňovú legislatívu, nadnárodnú európsku daňovú legislatívu či 

prípadne ďalšie normy, ktoré zavádza OECD. To v konečnom dôsledku 

môže radikálnym spôsobom viesť k nutnosti prehodnotiť hladinu národných 

daňových sadzieb, ale aj smerovať k určitej harmonizácií daňových systé-

mov v jednotlivých krajinách, a to nielen z hľadiska odpočítateľnosti polo-

žiek, z hľadiska harmonizácie nepriamych spotrebných daní, ale predovšet-

kým vo väzbe na harmonizáciu pohľadu na korporátne dane. Jednak je 

zrejmé, že väčšina rozpočtov už nemá z korporátnych daní hlavný príjem. 

Na druhej strane je zrejmé, že väčšina rozpočtov jednotlivých členských 

krajín súvisí s nepriamymi daňami a korporátne dane vzhľadom aj na obrov-

ský nárast rozsahu daňových únikov, transferov firiem do daňových rajov 

a celkového prenosu jurisdikcie mimo teritória materskej krajiny znamená 

výrazné ochudobňovanie jednotlivých členských krajín a ich rozpočtov. To 

v konečnom dôsledku môže znamenať aj obrovský problém predovšetkým 

do budúcnosti vo väzbe na snahu o fiškálnu konsolidáciu.  
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4 Šedá a čierna ekonomika a národné rozpočty 

Existuje niekoľko systémov, ktoré možno nazvať nelegálnymi, neoficiál-

nymi a ťažko definovať, či ide o rozdiel medzi šedou a čiernou ekonomikou. 

Na jednej strane sú to problémy operácií na hrane zákona, nedochádza 

k porušeniu daňových alebo colných predpisov, ale v podstate pre subjekt to 

znamená výraznú ekonomickú úsporu. Na druhej strane je to snaha vytvoriť 

cez systém finančných transferov, pobočiek v zahraničí a prenosu head 

officu mimo jurisdikcie materskej krajiny, vytvoriť systém, v ktorom sa zdaňujú 

zisky minimálnou sadzbou (napr. cez systém daňových rajov) a v konečnom 

dôsledku znamenajú obrovskú úsporu daňových povinností vo väzbe na kor-

porátne zisky. Klasickou ukážkou je činnosť niektorých veľkých TNK alebo 

reťazcov, ktoré síce majú miliardové obraty, ale v jednotlivých krajinách pla-

tia daňové zaťaženie na úrovni milióna, dvoch miliónov libier alebo eur, čo 

v podstate znamená, že ich daňová záťaž sa pohybuje na úrovni 0,5 % – 

1 % z celkového reálneho rozsahu.  

Tieto firmy nielenže usporia obrovské množstvo financií, vytvárajú ob-

rovské diery v národných rozpočtoch, ale v konečnom dôsledku všetky takto 

získané financie sa transferujú mimo teritória materskej krajiny. Treba kon-

štatovať, že určitá časť odborných názorov sa kloní k tendencii spochybňo-

vať rizikovosť alebo negatívnosť procesov, ako je korupcia, daňové úniky 

a pod. Tvrdí sa, že tieto prostriedky sú spätne recyklované v podmienkach 

obnovy budovania nových kapacít, tvorby pracovných miest a v konečnom 

dôsledku to znamená, že dochádza k určitému navýšeniu ekonomického 

rastu.  

Naopak, ukazuje sa však, a to potvrdzuje rad zahraničných analýz (napr. 

firma McKinsey a pod.), že dochádza k presunu takto usporených finančných 

prostriedkov napríklad do daňových rajov alebo takto ušetrené finančné 

prostriedky sa používajú ako nástroje pre investovanie v kombinácií s ďalší-

mi sériami bonusov, ktoré súvisia napríklad s investičnými stimulmi pri pro-

jektoch a pod.  
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Dochádza k určitému stretu skutočností. Na jednej strane je to otázka 

investičných stimulov poskytovaných EÚ, kde dochádza napríklad k posky-

tovaniu budovania infraštruktúry, výrobných hál, zariadení, školení pracovní-

kov, riešenie dopravnej obsluhy a pod. a na druhej strane existujú limity, 

ktoré stanovujú, že súhrn finančných stimulov nesmie byť vyšší ako 15 % 

z hodnoty projektu. Napriek tomu vo väčšine prípadov dochádza k podstat-

nému navýšeniu hodnoty takto poskytovaných investičných stimulov, čo v ko-

nečnom dôsledku znamená aj zásadné posunutie ziskovosti. A ak zobe-

rieme do úvahy všetky tieto vzájomné procesy, možno už dnes konštatovať 

tzv. kaskádovité využívanie medzier v zákone na výrazné zníženie povin-

ností subjektov vo vzťahu k jurisdikciám národných štátov. Napríklad investuje 

sa v krajinách, kde je možné získať výrazné investičné stimuly, zároveň di-

videndy sa priznávajú v krajinách, kde je nulové zdanenie dividend. Náklady 

sa priznávajú v krajinách, kde prevažná časť špecificky definovaných nákla-

dov je odpočítateľnou položkou pri daňovom základe. K tomu pristupuje aj 

ďalšia skutočnosť, že väčšina takto formulovaných úspor sa môže premietnuť 

do ďalších investícií, ktoré získavajú ďalšie investičné stimuly a príspevky na 

pracovné miesta a pod. Okrem toho sa zisk nielenže priznáva systémom 

transfer pricing, teda systém prevodných cien, ale aj cez využívanie pobo-

čiek v zahraničí, zúčtovávanie výsledkov obchodných transakcií v krajinách, 

ktoré sú daňovými rajmi a v konečnom dôsledku dochádza k maximálnej 

úspore povinnosti subjektov po všetkých možných líniách voči jurisdikcii 

materskej krajiny.  

Logickým dôsledkom takéhoto vývoja je potom nielen výrazné zníženie 

príspevkov veľkých TNK v prospech národných rozpočtov, ale znamená to 

aj výrazné ohrozenie ziskovosti vlastných národných rozpočtov. Je pri tom 

paradoxné, že napriek obrovskému nárastu ziskovosti TNK, ktorý sa napriek 

kríze stále pohybuje stabilne na úrovni 10 % – 15 % ročne, dochádza k vý-

raznému poklesu daňovej výťažnosti v prospech jednotlivých národných 

rozpočtov. Už v súčasnosti možno konštatovať, že prevažná väčšina naprí-

klad príjmov z korporátnych daní v posledných 20 rokoch napriek výraznému 

poklesu sadzby dane z úrovne 43,5 % na úroveň 28 % sa premietla nie do 
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navýšenia príjmov národných rozpočtov, ale prejavila sa naopak v poklese 

výťažnosti daní pre národne rozpočty o viac ako jednu tretinu. Nie je teda 

možné prijímať teoretické postuláty o tom, že zníženie sadzby korporátnych da-

ní sa automaticky prejavuje vo väčšej platbe a zvýšených príjmov pre štátne 

rozpočty. Okrem toho stále vo väčšej miere sa ukazuje, že predovšetkým 

malé a stredné firmy nemajú možnosť optimalizovať daňové povinnosti či 

využívať systém transfer pricing, napriek svojej snahe nie sú schopné uhrá-

dzať výpadok priamych daní, ktorý sa prejavuje v činnosti veľkých TNK.  

To v konečnom dôsledku znamená zásadný problém, pretože nárast 

výdavkov národných rozpočtov, zvyšovanie výdavkov verejného sektora 

a znižovanie výťažnosti priamych daní znamená výrazné zvýšenie tlaku na 

rast nepriamych daní, ale aj vzhľadom na obmedzené možnosti spotreby 

súvisiace s výrazným nárastom zadlženosti obyvateľstva a ďalšími faktormi, 

ako je stagnácia miezd a podobne, sa prejavuje v znížení celkovej globálnej 

spotreby. Toto vedie k ďalším krokom, ktoré súvisia s tým, že ak dnes ne-

fungujú ani nepriame dane, zostáva jedine možnosť majetkových daní, ktorá 

sa dnes stáva centrom pozornosti predovšetkým v úvahách EÚ a potom je 

to celkový tlak na vytvorenie nových podmienok v oblasti špecifických daní, 

ako je daň z úspor, daň z niektorých druhov finančných transferov, daň 

z poplatkov, daň zo sieťových odvetví a pod.  

Avšak toto všetko nestačí, pretože únik príjmov z rozpočtov je podstatne 

väčší a okrem toho väčšina firemných investícii sa v mnohých prípadoch 

stáva základom pre tzv. kombinovanie industriálnej a finančnej sféry. Vklady 

veľkých TNK do veľkých transnacionálnych bánk znamenajú vytváranie 

priemyselno-finančných zoskupení, ktoré sú radikálnym spôsobom silné 

a môžu ovplyvňovať vývoj nielen národných ekonomík, ale aj legislatívy, 

ktorá je prijímaná a ktorá sa stáva základom ďalšieho fungovania. Už z tohto 

hľadiska sa ukazuje, že celý fenomén šedej a čiernej ekonomiky je mimo-

riadne zložitý. Zároveň však možno konštatovať, že sa stále zintenzívňujú 

snahy o zachytenie časti tohto sektora, najskôr štatisticky, neskôr aj finančne, 

čo súvisí nielen s tým, že výdavky verejných sektorov rastú a teda hrozí trvalé 

riziko deficitnosti verejných sektorov a hospodárenia štátnych rozpočtov, ale 
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súvisí aj s tým, že ak máme riešiť zásadné vitálne problémy, ktoré stoja pred 

národnými ekonomikami, ako otázka starnutia populácie, riešenie zamestna-

neckých a sociálnych dôsledkov zavádzania nových technológií či riešenia 

reakcie na možnosti ohrozenia z titulu globálneho otepľovania, klimatických 

zmien atď., budú vyžadovať ďalšie významné finančné zdroje.  

5 Vnútropodniková kriminalita 

S tým súvisí aj ďalší kľúčový fenomén – vnútropodniková kriminalita. 

Analýzy, ktoré uskutočňovali napríklad firma McKinsey alebo aj iné v spo-

lupráci s Eurostatom, ukazujú, že rozsah podnikovej kriminality sa trvale 

zvyšuje. Už v súčasnosti celkový rozsah podnikovej kriminality dosahuje hod-

notu asi 1,5 bilióna eur ročne za všetky podniky v krajinách EÚ. Je pritom 

paradoxné, že tento objem vnútropodnikových strát ako keby nechýbal ni-

komu, ani daňovým orgánom, ani vlastníkom, ani manažérom, nikomu. Pri-

čom je logické, že dochádza k týmto stratám predovšetkým nie na úrovni 

radových pracovníkov, ale na úrovni špičkových manažérov a riadiacich 

štruktúr. Samozrejme, s tým zase súvisí ďalšia skutočnosť, že pokiaľ dochá-

dza tak rozsiahlym tunelovaniam podnikových financií a neprejavuje sa to na 

investičnej výstavbe, neprejavuje sa to na obchodnej expanzii, výrobe atď., 

vzniká otázka, aké sú skutočné finančné toky a nakoľko ich reálne systé-

my národných účtov a ostatných finančných štatistík zachycujú v tom kom-

plexnom videní. A ak vezmeme do úvahy všetky tieto skutočnosti, je zrejmé, 

že väčšina finančných tokov bude pravdepodobne monitorovaná iba sčasti. 

A skutočný rozsah skutočných finančných transferov, tovarových tokov, pla-

tieb za služby a podobne bude pravdepodobne podstatne väčší ako ten, 

ktorý je oficiálne v štatistikách zahrňovaný.  

Možno pozitívne privítať snahu o zmenu metodických prístupov a zahrnu-

tie napríklad finančných transferov alebo transfer pricing či šedej ekonomiky 

do národných štatistík a národných rozpočtov. Na druhej strane sa však 

ukazuje, že to bude dlhá cesta, ktorá súvisí nielen s nutnými úpravami legisla-

tívy, ale aj s tým, že vlastne celkový rozsah šedej ekonomiky je dnes veľmi 
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obtiažne definovať. Klasická podoba definovania základných štruktúr, ako je 

drogová kriminalita, prostitúcia, obchod so zbraňami, ilegálny imigranti, pa-

šovanie alkoholu, porušovanie autorských práv či niektoré ďalšie skutočnosti 

sa dajú expertne zhodnotiť. Avšak skutočná miera reálneho vplyvu na vývoj 

jednotlivých národných ekonomík, ale aj globálnej ekonomiky je značne 

problematická. Súvisí to nielen s odlišnými metodikami používanými v jed-

notlivých krajinách, ale súvisí to aj s niektorými ďalšími paradoxmi – naprí-

klad prostitúcia uskutočňovaná v prospech domáceho obyvateľstva sa chá-

pe ako domáce služby, prostitúcia vykonávaná v prospech zahraničných 

klientov sa zároveň chápe ako vývoz služieb. Je samozrejme paradoxné, ak 

niekto bude nazývať prostitúciu ako vývoz služieb.  

Na druhej strane je však nevyhnutné povedať, že tieto štatistické nuansy 

a tieto ďalšie zvláštne možnosti vykazovania týchto druhov činnosti budú 

musieť prejsť metodickou zmenou. Nejde totiž o to, že by sa nedali defino-

vať, ale v rade prípadov dochádza k výrazným transferom medzi jednotlivý-

mi krajinami a v tomto zmysle slova by pravdepodobne bol optimálny nadná-

rodný prístup zachycujúci aj finančné transfery a iné skutočnosti pohybov 

tovarov medzi jednotlivými krajinami. Tieto fakty sa týkajú napríklad aj vrátok 

DPH a niektorých ďalších skutočností, ktoré radikálnym spôsobom môžu 

ovplyvniť výnosnosť nepriamych daní.  

Pozrime sa tiež na niektoré ďalšie väzby, ktoré sa týkajú vzťahu štátne-

ho rozpočtu, výberu daní a šedej a čiernej ekonomiky. Ide nielen o to, že 

dochádza k únikom z priamych korporátnych daní, ale veľmi výrazným fakto-

rom v oblasti šedej ekonomiky je otázka vrátok DPH či priameho zúčtováva-

nia DPH. Odhaduje sa, že približne 15 % – 20 % uskutočnených služieb nie je 

vypočítavaných a zdaňovaných daňou z pridanej hodnoty a skôr sú riešené 

ako priame bezprostredné finančné cashflow. Zároveň v rade prípadov do-

chádza aj k neoprávneným vrátkam DPH. Celkovo sa v podmienkach Slo-

venska napríklad odhaduje, že celkový rozsah neoprávnených vrátok sa po-

hybuje na úrovni vyše jednej miliardy eur. V podmienkach Česka sa ne-

oprávnený rozsah vrátok DPH pohybuje na úrovni zhruba 8 – 9 miliárd čes-

kých korún. Z tohto hľadiska už riešenie problému a štatistického sledovania 
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DPH, jej vykazovania, jej zdaňovania atď. sa stáva mimoriadne významným 

faktorom z hľadiska napĺňania príjmov štátneho rozpočtu. Dokonca vzhľa-

dom na pozíciu napĺňania DPH, ktorá je hlavnou príjmovou položkou štátne-

ho rozpočtu vo väčšine krajín to znamená zásadné posunutie príjmov sme-

rom nahor. Je pritom paradoxné, že o možnostiach zaoberať sa týmito sku-

točnosťami sa nediskutovalo dlhé roky.  

Až v situácii, pri ktorej sa zistilo, že ostatné možnosti navýšenia príjmov 

štátneho a verejného rozpočtu sú vyčerpané a reálne zvyšovanie napríklad 

spotrebných daní už nemôže reálne navýšiť príjmy, začalo sa veľmi inten-

zívne diskutovať a sledovať celkové reálne plnenie daňovej výťažnosti, 

a z toho vyplývajúcich možných daňových únikov. Je pravda, že smernica 

proti praniu špinavých peňazí je zo začiatku roku 2000. Je pravda, že naprí-

klad otázka boja proti únikom daňových rajom sa stáva trvale opakovanou 

agendou v rámci jednania OECD a niektorých ďalších integračných zoskupe-

ní. Na druhej strane ale však daňové raje z veľkej časti sú v priamej jurisdikcii 

napríklad britskej vlády. Odhaduje sa, že vyše 67 % daňových rajov priamo 

je v jurisdikcii britskej vlády, a teda nebolo by problémom reálne zasiahnuť 

proti takýmto daňovým unikom. Na druhej strane niektoré krajiny, napríklad 

Spojené štáty americké, priamo majú niektorý štát ako daňový raj (napr. štát 

Delaware), ktorý umožňuje subjektom optimalizovať daňovú záťaž.  

O rozmere únikov daňových tokov svedčí aj skutočnosť, že vláda Spo-

jených štátov amerických sa rozhodla zásadným spôsobom zasiahnuť do 

daňových únikov a optimalizácie daňovej záťaže, aj keď v tomto prípade 

možno hovoriť o spojení dvoch cieľov – návrate finančných zdrojov na teritó-

rium Spojených štátov a možnosti využiť tieto zdroje na zvýšenie zamestna-

nosti. Zdaňovanie pobočiek amerických firiem v zahraničí, ktoré prebehlo podľa 

miestnej jurisdikcie, je dnes nahradzované legislatívnou úpravou, podľa kto-

rej sú zisky pobočiek v zahraničí zdaňované dodatkovou 40 % danou v Spo-

jených štátoch a znamenajú výrazný tlak na to, aby sa firmy zo zahraničia 

stiahli na teritórium Spojených štátov. Ak k tomu pridáme aj skutočnosti, kto-

ré vyplývajú z ťažby bridlicového plynu a výrazného zníženia cien energetic-

kých médií pre americké firmy o 30 % – 40 %, vzniká z toho veľmi zaujímavá 
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sústava nástrojov, ktorá má jednak stimulovať firmy k návratu do Spojených 

štátov, jednak vytvárať nové podnety z podnikateľského prostredia vo väzbe 

na zníženie nákladov (napr. na energie) a zároveň zvýšiť tlak na možnosti 

získavania dodatkových zdrojov pre štátny rozpočet, z ktorého je možné 

spätne financovať ďalšie formy pomoci podnikateľskej sfére, napr. pre posil-

nenie finančných schém na podporu exportu.  

Tieto skutočnosti vytvárajú veľmi zaujímavý uzavretý okruh a v ktorom 

sa negatívne aspekty napríklad daňových únikov alebo únikov firiem do 

zahraničia postupne transferujú na vytváranie nových zdrojov, ktoré štát 

spätne môže už oficiálne vracať firmám ako investičné stimuly, podporné 

programy atď., či už z hľadiska tvorby pracovných miest, podpory exportu, 

riešenia ekologických problémov atď. Takýto cyklus ale EÚ zatiaľ nevytvorila, 

v podstate skôr sa zameriava na represívnu stránku zmapovania, identifiko-

vania finančných únikov a v konečnom dôsledku zavedenia nových noriem, 

ktoré by stanovili daňové povinnosti a obmedzili možnosti úniku kapitálu.  

Zásadným problémom je skutočnosť, na ktorú poukazujú predovšetkým 

odborníci z medzinárodných organizácií, že hlavným problémom je fakt, že 

daňové systémy zostali na úrovni jednotlivých krajín. V podstate sa vychá-

dza z podobnej daňovej jurisdikcie aká vládla začiatkom 20. storočia. Avšak 

pokiaľ naozaj priznáme tézu plnej globalizácie kľúčových ekonomických 

hráčov, a teda novej úlohy TNK a možnosti prelievania medzi jednotlivými 

pobočkami, krajinami atď., je zrejmé, že národné opatrenie na zvýšenie vý-

ťažnosti alebo eliminovanie šedej ekonomiky môže fungovať iba v obme-

dzenej miere, pretože TNK pristupujú k planetárnemu trhu a výhodám, ktoré 

poskytujú jednotlivé krajiny alebo jednotlivé teritória, kdež to daňové orgány 

stále vychádzajú z jurisdikcie daného národného štátu. Pokusy o harmonizá-

ciu daňového základu alebo harmonizáciu daňových základov aj v samotnej 

EÚ zatiaľ nemali reálny úspech a sú skôr pokusmi o určitú daňovú harmoni-

záciu medzi 28 daňovými systémami členských krajín EÚ.  

Okrem toho jeden z významných problémov je tvorený aj skutočnosťou, 

že niektoré krajiny zvolili metódu jednoduchého daňového systému a zloži-

tých odpočítateľných položiek. Iné krajiny zvolili za základ úplne jednoduchý 
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daňový systém, ktorý abstrahuje od odpočítateľných položiek. Príkladom 

môže byť aj Slovensko. Ukazuje sa však, že možnosť odpočítať napríklad 

výdavky na podporu vzdelávania, kultúry, vedy a výskumu a pod., môžu byť 

významnejším stimulačným nástrojom, ako poskytovanie finančných stimu-

lov zo strany štátu pri podpore určitých cielených aktivít (napr. v oblasti ino-

vácii, technológii a pod.).  

Zároveň stále výraznejšie do popredia nastupuje zásadná dilema fi-

nančných politík. Na jednej strane sú to problémy zo znižovaním výťažnosti 

a zdrojov a príjmov štátnych rozpočtov. Na druhej strane neriešenie niekto-

rých aspektov, ako napríklad rast miezd, strata domácej spotreby, zvýšenie 

závislosti na exporte a pod., vytvára výrazný tlak na neustály kruh ďalších 

a ďalších stimulov, ktoré by mali posilniť konkurencieschopnosť pri exporte 

atď., lebo neriešime problém domácej spotreby, ale snažíme sa ho vyriešiť, 

tým, že posilníme export mimo teritória vlastnej krajiny. Zároveň, ak sa takáto 

stratégia uplatňuje v podmienkach EÚ ako celku, a tam vidíme veľmi inten-

zívne snahu konkurovať napríklad čínskej produkcii, stlačením nákladov na 

pracovnú silu na čínsku úroveň, čím dochádza nielen k stagnácii miezd, ale 

dochádza aj k výrazným stratám vnútornej vnútroeurópskej spotreby, dochá-

dza ku kumulácii problémov v oblasti udržania tvorby pracovných miest 

a vzhľadom na celkové starnutie populácie, generačnú obmenu, dochádza 

aj k výraznému prehlbovaniu nezamestnanosti medzi mladými a staršími 

pracovníkmi a pod. Z tohto hľadiska práve samotná fiškálna konsolidácia 

a riešenie dlhovej krízy v podmienkach EÚ či iných vyspelých krajín nemôže 

byť riešené len cestou zvýšeného tlaku na okresávanie sociálneho modelu 

alebo cestou na mechanické úspory z hľadiska výdavkových položiek štátne-

ho rozpočtu alebo verejných rozpočtov. Určitou cestou a riešením môže byť 

práve naopak získanie ďalších zdrojov zo šedej a čiernej ekonomiky.  

V tomto kontexte možno snahu OECD, ale aj EÚ hodnotiť mimoriadne 

pozitívne. Vzhľadom na obrovský nárast rozsahu únikov cez systém transfer 

pricing teda prevodných cien, takisto možno pochopiť snahu OECD o výrazné 

uchopenie a identifikovanie finančných tokov, ktoré súvisia s týmto systémov 

činnosti TNK. Zároveň sa však ukazuje stále výraznejšie, že nie je možné 
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pripustiť, aby niektoré krajiny do týchto systémov vstupovali a iné krajiny 

zostávali bokom. Súvisí to práve s tým, že cez tieto iné krajiny je potom 

možno zabezpečiť obídenie navrhovanej legislatívy, či už v rámci kontroly 

finančných tokov, či v rámci prevodných cien atď. Z tohto hľadiska je zrejmé, 

že v oblasti šedej ekonomiky, čiernej ekonomiky, ale vzhľadom na obrovský 

nárast finančných tokov v týchto systémoch je nutná minimálne koordinova-

ná spoločná stratégia skupiny krajín a ideálne by bolo prijatie spoločnej 

legislatívy na planetárnej úrovni, ktorá by postihovala tieto nekorektné fi-

nančné a tovarové a iné toky. Pravda, nedotkli sme sa významnej oblasti, 

a to sú rôzne formy kriminality v oblasti finančného a bankového sektora. 

Nejde len o využívanie insiderských informácii, ale jedným z kľúčových výz-

namných fenoménov sa, bohužiaľ, stali kartelové dohody medzi bankovými 

subjektmi. Tieto znamenali nielen upravovanie úrokových sadzieb, ale zna-

menali aj napríklad celkové deformovanie úverovej politiky, pretože ne-

vhodne nastavené úrokové sadzby vychádzajúce z deformovaných pohľa-

dov (napr. na EURIBOR, BRIBOR atď.) viedli k výraznému predražovaniu 

úverov pre obyvateľstvo a podnikateľské subjekty.  

6 Finančný sektor a šedá ekonomika 

Na jednej strane boli pozitívne v tom, že zvyšovali ziskovosť finančného 

sektora, avšak na druhej strane sa stali výraznou záťažou pre podnikateľský 

sektor, obyvateľstvo atď. To v konečnom dôsledku znamenalo opätovne utlmo-

vanie domácej spotreby, sťažený prístup k úverom, či už pre podnikateľskú 

sféru alebo obyvateľstvo a v konečnom dôsledku to znamenalo celkové 

predraženie nákladov na fungovanie spoločenského života a fungovania ce-

lej spoločnosti, čiže ekonomiky. Je paradoxné, že tieto skutočnosti zostávali 

v podstate mimo pozornosť regulačných orgánov, až v posledných rokoch, 

dvoch – troch, vidíme výrazné zostrenie pozornosti a odhalenie viacerých 

takýchto kartelových dohôd v rámci bankového a finančného sektora. Pri-

čom zisky bánk sa pohybovali v desiatkach miliárd eur a znamenali teda 

nielen na jednej strane výrazné sťaženie úverovania a zhoršenie úverových 
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podmienok a na druhej strane znamenali obrovské kumulatívne zisky týchto 

inštitúcií, ktoré boli len následne použité nie na úverovanie podnikovej sféry 

alebo spotreby obyvateľstva, ale boli transferované do daňových rajov.  

O tom, že dochádza k takýmto extrémnym navýšeniam svedčí aj sku-

točnosť, že ešte v 90. rokoch celkový objem finančných zdrojov deponova-

ných v daňových rajoch sa odhadoval na úrovni okolo 40 biliónov dolárov. 

V súčasnosti sa podľa posledných odhadov v roku 2013 odhaduje celkový 

objem finančných prostriedkov deponovaných v daňových rajoch až na úro-

veň 72 biliónov dolárov. Je zrejmé, že pokiaľ takto obrovský únik finančných 

prostriedkov pokračuje, prejavuje sa nielen nedostatkom kapitálu, ale keďže 

dochádza aj k spätnému reinvestovaniu týchto prostriedkov a tieto nezostá-

vajú len zaparkované v daňových rajoch, znamená to výrazné zvýšenie 

tokov peňazí, ktoré formálne by vlastne nemali existovať. A z tohto hľadiska 

je to niečo podobné, ako keď konštatujeme, že dochádza k spotrebe obyva-

teľstva, pričom táto spotreba nie je krytá oficiálne získanými finančnými 

zdrojmi, ale je krytá neznámo získanými zdrojmi.  

Je teda zrejmé, že takto použité bilióny a miliardy prostriedkov z da-

ňových rajov znamenajú vlastne neoficiálne finančné toky, ktoré sa objavujú 

a zásadným spôsobom formujú finančného sektora aj globálnej ekonomiky. 

Pokiaľ tieto finančné zdroje prechádzajú cez systém private fondov alebo 

prechádzajú cez systém suverénnych fondov, uzavretých alebo otvorených 

hedžových a podielových fondov, znamená to, že sa tieto zdroje vracajú 

síce do ekonomiky, ale zároveň tým, že na jednej strane odišli a na druhej 

strane sa vracajú, nedochádza len k vyrovnaniu ekonomických a finančných 

potenciálov, ale otázkou je rozdielnosť podmienok, v ktorých tieto zdroje 

zmizli a podmienok, za ktorých sa tieto zdroje objavujú, ako napríklad náku-

py štátnych dlhopisov, úverovanie firiem, operácie na akciových trhoch či 

ďalšie financovanie špekulatívnych inovácií finančného sektora prehlbujúcich 

rozdiel medzi virtuálnym finančným sektorom a vývojom reálnej ekonomiky.  

Toto všetko sa v konečnom dôsledku znova spätne premieta do diskusií 

o možnosti rozdeliť jednotlivé toky identifikovať ich, zdaniť ich v jednotlivých 

fázach finančných cirkulácií a následne nato takto získané zdroje použiť na 



86 

 
zníženie dlhovej záťaže alebo na riešenie financovania problémov, ktoré 

stoja pred národnými rozpočtami v oblasti starnutia, vzdelania, zdravotnej 

starostlivosti a pod. Pravdepodobne nutnosť takéhoto finančného kruhu ale-

bo finančného cyklovania bude pravdepodobne ďalším krokom v pohľade na 

finančné toky šedej a čiernej ekonomiky. Ak sa odhaduje, že celkový zisk 

čiernej ekonomiky v podmienkach planéty sa pohybuje na úrovni zhruba 2,5 

– 3 bilióny dolárov ročne, pričom ide o spodný odhad, je zrejmé, že tieto 

zdroje nie sú len uložené v daňových rajoch, aby unikli kontrole, že sa použí-

vajú na financovanie ekonomiky cez systémy, ktoré sú už oficiálne kryté 

a ide teda o určité prepieranie týchto prostriedkov.  

Predtým jedným z kľúčových nástrojov prepierania boli predovšetkým 

veľké banky. Niektoré banky (napr. HSBC) dostali výrazné pokuty vo väzbe 

na dokázanie prepierania peňazí (napr. od drogových kartelov). Ale na dru-

hej strane, pokiaľ nejde priamo o prepieranie takýchto špinavých peňazí, ale 

ide napríklad o investície významných TNK do bánk nákupom ich akcií, alebo 

priamym kapitálovým vstupom, nedochádza ku kontrolovaniu kde tieto fi-

nančné zdroje vznikli, či vznikli z reálnej ziskovosti predávanej produkcie, 

alebo vznikli nelegálnym spôsobom a spätne cez reinvestovanie (napr. do 

samotného bankového sektora) sa znova zjavia už ako čisté peniaze.  

Pripomíname skutočnosť, že niektoré veľké TNK (ako napr. Siemens) 

vložili len v tomto roku desiatky miliárd eur do bankového sektora ako svoje 

investície. Otázka znie, či tieto finančné zdroje boli reálne priznané a reálne 

zdanené, či nejde len v podstate o transferovanie finančných zdrojov, čo v ko-

nečnom dôsledku znamená opätovne únik pred reálnym evidovaním atď. Ak 

z tohto hľadiska hodnotíme smernice OECD na transfer pricing, ak z tohto 

hľadiska hodnotíme smernice EÚ pre obmedzovanie korupcie či boj proti 

daňovým únikom, možno ich považovať za pozitívne kroky, avšak znamena-

jú len malé krôčiky na celkovej ceste objasnenia a významu šedej a čiernej 

ekonomiky v jednotlivých globálnych transferoch.  

Ak sa vezme do úvahy, že celkový odhadovaný rozsah šedej a čiernej 

ekonomiky dohromady, v podmienkach globálnej ekonomiky, ročne predsta-

vuje sumu medzi 8 – 10 biliónmi dolárov, znamená to že v podstate rozsah 

šedej a čiernej ekonomiky predstavuje možno jednu štvrtinu, minimálne 
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jednu pätinu celkového ročného produktu na planéte Zem. Ak ide o zdroje, 

ktoré sú nezdaňované, nie sú z nich odvádzané odvody, ide o zdroje, ktoré 

sú zásadným spôsobom koncentrované v rukách úzkej elity, nemôžeme sa 

diviť, že jedným z významných faktorov prerozdeľovania spoločenského 

bohatstva, ale aj obrovského prehlbovania bohatstva a chudoby na planéte je 

práve tento mechanizmus používania zdrojov zo šedej a čiernej ekonomiky. 

A zároveň, ak k tomu pridáme skutočnosť, že v rade operácií išlo o polo-

legálne operácie, napríklad platenie korupčných poplatkov niektorými automo-

bilovými koncernami pre vlády v Južnej Amerike alebo juhovýchodnej Ázii, 

aby nakupovali tovary od týchto koncernov, a zároveň tieto výdavky boli vyka-

zované ako náklady na reklamu, je zrejmé, že takýto spôsob finančných to-

kov nemôže zásadným spôsobom existovať dlhodobo a na druhej strane musí 

nevyhnutne dochádzať k zásadnému prehlbovaniu rozporu medzi potrebou 

finančných zdrojov pre štátne a verejné rozpočty a tým akým spôsobom do-

chádza k prelievaniu takto vlastne neoficiálne a nelegálne existujúcich fi-

nančných tokov do iných oblastí, z ktorých sa síce finančné zdroje vrátia avšak 

za podstatne tvrdších podmienok vo väzbe na predpokladaných dlžníkov.  

Záver 

Dostávame sa ku kľúčovej otázke. Je možné a potrebné bojovať proti 

šedej a čiernej ekonomike, či je výhodnejšie ju dodaniť, pritom vieme, že 

otázka reálneho dodanenia sa bude týkať možno len tretiny v tom najopti-

málnejšom prípade, ale ostatné 2/3 budú opätovne unikať aj po ďalších me-

todických zmenách, zavedením nových regulačných mechanizmov a zave-

dením nových kontrolných orgánov. Pokiaľ teda táto ekonomika bude trvale 

fungovať týmto spôsobom, je zrejmé, že bude deformovať celkovú podobu 

vzťahu medzi produktivitou, ziskovosťou, kredibilitou, konkurencieschopnosťou 

atď. Už dnes si niektorí ekonómovia kladú otázku, či takto vlastne tolerovaný 

spôsob fungovania finančných tokov nevedie k tak veľkej koncentrácií bo-

hatstva, že dochádza k úplnej deformácii mediálnej politiky, ekonomickej po-

litiky, lobistickej politiky, samotného rozhodovanie politických štruktúr atď.  
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Na druhej strane je stále výraznejšie zrejmé, že pokiaľ tento systém fun-

guje a ide o určitý systém lobistického korporátneho riadenia štátov a spo-

ločností, otázka rozbitia tohto mechanizmu je podmienená aj útokom a rozbi-

tím šedej a čiernej ekonomiky. Pritom riešenie dlhovej krízy nie je možné len 

tým, že navýšime príjmy zo šedej ekonomiky, ale nebudeme riešiť efektív-

nosť verejného sektora, nebudeme riešiť efektívnosť jednotlivých oblastí ako 

je vzdelávanie, zdravotníctvo, školstvo atď., a z tohto hľadiska, bohužiaľ, aj 

pohľad na šedú a čiernu ekonomiku z hľadiska dnešnej a budúcej legislatívy 

sa skôr pohybuje v rovine získania dodatkových zdrojov, ale neriešenia 

príčin, ktoré viedli k takýmto obrovským deformáciám v ekonomike a spoloč-

nosti. V tom horšom prípade možno tieto systémy použiť síce na identifikáciu 

dvoch paralelných ekonomík, oficiálnej a neoficiálnej, ale zároveň aj napriek 

vyčerpaniu niektorých prostriedkov z tejto neoficiálnej ekonomiky, neriešiť prí-

činy rozvoja tejto šedej a čiernej ekonomiky a takisto neriešiť príčiny, ktoré ve-

dú k tak extrémnemu oddeľovaniu reálnej a virtuálnej globálnej ekonomiky.  

Už dnes možno konštatovať, že rozdielnosť medzi reálnou a virtuálnou 

ekonomikou sa dnes možno pohybuje na úrovni 30 %. Zároveň možno kon-

štatovať, že obrovský finančný systém tokov, ktoré už dnes existujú na pla-

néte a ktoré už nie je možné dokonale stransparentniť, súvisí s globalizáciou 

finančných tokov, s obrovským zintenzívnením finančných operácií na kapi-

tálových a akciových trhoch, s využívaním nových skupín investorov, ako sú 

nielen otvorené a uzatvorené podielové fondy, ale aj ako sú štátne suverénne 

fondy, ktoré sú nástrojmi mnohokrát geopolitických zámerov mnohých vlád. 

A toto všetko vedie nielen na jednej strane k výraznému prehlbovaniu 

a oddeľovaniu jednotlivých aspektov finančného sektora v globálnej ekono-

mike, ale zároveň spätne pôsobí aj proti reálnejším možnostiam dosiahnuť 

nazvime to identifikovanie, zhodnotenie, dodanenie a reálne začlenenie veľkej 

časti šedej a čiernej ekonomiky do oficiálnej ekonomiky.  

Pozitívne možno hodnotiť všetky snahy o postupné identifikovanie a zda-

nenie šedej a čiernej ekonomiky. Avšak vzhľadom aj na tieto skutočnosti, aj 

na rozpornosť pohľadov mnohých záujmových skupín na už definované pra-

vidlá, pre evidovanie systému transfer pricing, sa ukazuje, že sme skutočne 
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len na začiatku dlhej cesty, na konci ktorej môže byť reálne a výrazné zvý-

šenie príjmov štátnych rozpočtov a teda v konečnom dôsledku aj riešenie 

dlhovej krízy. Avšak rozhodujúcou otázkou napriek všetkému zostáva zefektív-

nenie všetkých častí fungovania spoločnosti, zníženie neefektívnosti a problé-

mov, ktoré súvisia napríklad s korupciou a predražovaním fungovania verej-

ného sektora a až v tomto kontexte má zmysel, ako primárne smernice 

uvažovať o navýšení príjmov, ale nie je možné zvoliť opačné garde, kde 

najskôr diskutujeme a snažíme sa o navýšenie príjmov a efektívnosť nerie-

šime alebo budeme riešiť až vo vzdialenej budúcnosti.  

Z tohto hľadiska je pohľad na šedú a čiernu ekonomiku rozporný nielen 

z hľadiska metodických prístupov, identifikovania v rôznych hraniciach toho 

istého javu, kde jedny skupiny povedia, že ide o miliardu, iné, že ide o 5 mi-

liárd, ale predovšetkým je to otázka, čo so získanými zdrojmi, čo s tým, že 

začleníme šedú ekonomiku do oficiálnej ekonomiky a či tým neoslabujeme 

nutnosť k reformám oficiálnej ekonomiky tak, aby sme dosiali reálne plnenie 

všetkých spoločenských a ekonomických cieľov, vrátane riešenia dlhovej 

krízy a ostatných skutočností. A v tomto kontexte súčasné diskusie a snahy 

o zhodnotenie, eliminovanie, evidovanie, dodanenie šedej ekonomiky sú po-

zitívnymi krokmi. Avšak nesmú oslabovať ochotu k reformám, ktoré jediné 

môžu vytvoriť reálne fungujúci ekonomický mechanizmus. Nechceme tým 

hovoriť, že daňové úniky nie sú kriminálnym javom, že korupcia a ostatné 

faktory nevedú k spoločenskej deštrukcii, že v podstate predražovanie čin-

nosti spoločnosti cez systém korupčného zvyšovania nákladov a pod., nie je 

výslovne negatívne. Avšak musíme identifikovať optimálne fungovanie spolo-

čenských mechanizmov a na základe toho uvažovať o spätnom vzťahu k da-

ňovým výberom atď. V tomto kontexte zrejme možnou cestou zefektívnenia 

fungovania štátneho a verejného sektora, zníženie tlaku na získavanie fi-

nančných prostriedkov, evidovanie rozsahu šedej a čiernej ekonomiky a po-

kiaľ získavame z nej nové a nové zdroje, umožňuje to znížiť napríklad da-

ňovú záťaž, odvodové povinnosti alebo ostatné skutočnosti alebo radikál-

nym spôsobom zvýšiť kvalitu infraštruktúry a fungovania spoločnosti, vrátane 

školstva, vzdelávania, zdravotníctva, infraštruktúry dopravnej, energetickej, 

informačnej atď.  
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To sú cesty, ktoré reálne povedú k dlhodobej udržateľnosti, ale zároveň 

ako vedľajší produkt bude aj riešenie problémov dlhovej krízy a riešenie 

problémov zadlženosti jednotlivých krajín. A pokiaľ nezvolíme túto cestu, je 

zrejmé, že problémy vyplývajúce zo zadlženosti jednotlivých krajín, zadlže-

nia podnikov, zadlženia obyvateľstva, zadlženia bánk sa budú znova opä-

tovne kumulovať a bude len otázkou času, kedy dôjde znovu ku konfigurácií 

multiplikatívneho spojenia pôsobenia všetkých týchto faktorov a obnovenia 

horúcej fázy ekonomickej krízy na pravdepodobne ešte vyššej úrovne ako 

roku 2008. V tomto kontexte by sme mali chápať všetky snahy o inkorpo-

rovanie šedej a čiernej ekonomiky do oficiálnych systémov pohľadu na fungo-

vanie ekonomiky spoločnosti a v konečnom dôsledku reflektovať aj možné 

ďalšie smerovanie hospodárskej a spoločenskej politiky, či už v rámci krajín 

EÚ alebo v rámci celej EÚ ako celku.  
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Právny rámec zamedzenia dvojitého nezdanenia v EÚ 
ako jeden z nástrojov riešenia dlhovej krízy 

Mária Duračinská Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

 

Legal Framework of Double Non-taxation in the European Union 
as a Tool in Dealing with the Debt Crisis  

Abstract: 
This Part refers to the current legal acts of EU law implementing the elimination of 
double taxation principle, and the general anti-abuse rule, the contents of which are 
examined in historical perspective relative to the requirements of economic deve-
lopment in the context of the EU internal market functioning, and in the context of 
public funds consolidation, in which the legal framework for elimination of double 
taxation may serve as an instrument of handling the debt crisis. Internal market 
functioning is fundamentally based on the free movement of capital also in relation 
to third countries, which facilitates easy cross border relocation of non-taxed profits 
with the aim to achieve double non-taxation by aggressive tax planning. Uncon-
trolled implementation of the principle of double taxation elimination principle in 
cross border transactions for the purpose increasing the internal market integrity 
gives rise to negative practices in the form of double non-taxation, to which the 
Council directives respond through the common tax system regulation relating to 
some corporate tax components. From these aspects, various directives are com-
pared, and general trends in the amended directives are presented, mainly in con-
nection with the precise identification of the content signs of the general rule of 
double taxation elimination. From the theoretical and methodological standpoints, 
the study of the application of the general anti-abuse rule at the EU level and in the 
EU Member States is based on the case law of the European Court of Justice. 

Keywords: tax evasion, double taxation, double non-taxation, tax avoidance, abuse 
of law, tax fraud/tax sham transactions, aggressive tax planning, artificial arrange-
ment, case law of the European Court of Justice 
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Úvod 

Od samého počiatku založenia Európskeho hospodárskeho spoločenstva 

bolo alfou a omegou vytvorenie spoločného trhu, ktorého základom sú voľný 

pohyb kapitálu, tovaru, služieb a osôb (ďalej len „základné slobody“), ktoré 

sú takisto zakotvené v Zmluve o založení EÚ (ďalej len „ZEÚ“) a v Zmluve 

o fungovaní EÚ (ďalej len „ZFEÚ“ alebo len „Zmluvy“). Pre tieto ekonomické 

procesy je súčasne vytváraný právny rámec, ktorý akceleruje tieto procesy, 

pričom jeho obsah sa kvalitatívne mení v závislosti od intenzity prehlbovania 

integrácie vnútorného trhu. Na jednej strane je snaha odstraňovať bariéry 

integrity vnútorného trhu, ktorými sú aj daňové prekážky v podobe dvojitého 

zdanenia a na druhej strane je úsilie zabraňovať oslabovaniu vnútorného 

trhu a spravodlivej hospodárskej súťaže prostredníctvom takých negatív-

nych javov, ako sú vyhýbanie sa daňovým povinnostiam presúvaním kapitá-

lu a zisku do daňových rajov alebo jednoducho využitím rôznych daňových 

jurisdikcií alebo dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia alebo prijatých únio-

vých spoločných systémov zdaňovania určitých cezhraničných operácií na 

účely dosiahnutia dvojitého nezdanenia. V tejto stati upriamime pozornosť 

na smernice Rady EÚ,1 ktoré vytvárajú spoločný systém zdaňovania vybra-

ných cezhraničných transakcií na účely zamedzenia dvojitého zdanenia 

daňou z príjmov právnických osôb, pričom v kontexte riešenia dlhovej krízy 

v organickej jednote s riešením konsolidácie verejných financií poukážeme na 

stále intenzívnejšie tendencie spojené so snahou vytvoriť taký právny rámec 

EÚ a jednotlivých členských štátov EÚ, aby nedochádzalo k zneužitiu týchto 

čiastkových spoločných systémov zdaňovania a dohôd o zamedzení dvojitého 

zdanenia na dosiahnutie dvojitého nezdanenia.  

                                              
1 Smernica Rady 2003/49/ES o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty 
úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských štátov, 
smernica Rady 2009/133/ES o spoločnom systéme zdaňovania, uplatniteľnom pri zlučovaní, 
rozdeľovaní, čiastočnom rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií spoločností rôznych 
členských štátov a pri premiestnení sídla SE alebo SCE medzi členskými štátmi a smernica 
Rady 2011/96/EÚ o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spo-
ločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch. 
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1 Sústava globalizovaných výrobných a spoločenských vzťahov, 

ktorá umožňuje daňové úniky 

Jedným z prostriedkov na dosiahnutie ekonomických záujmov spoje-

ných s rastom miery zisku u nadnárodných spoločností je dopracovať sa 

k nezdaneniu s využitím daňových rajov na báze medzinárodného daňového 

plánovania. Ekonomické názory, ktoré vychádzajú z filozofie finančného li-

beralizmu, tieto postupy na účely zníženia daňovej povinnosti považujú za 

legálne vzhľadom na to, že vychádzajú z ochrany súkromného vlastníctva, 

ktorého podstatou je právo každého zhodnocovať majetok, ak sa tým nepo-

rušuje zákon. Tieto názory sa začínajú prehodnocovať vzhľadom na reálne 

potreby ekonomiky, keď vyspelé štáty riešia otázku konsolidácie verejných 

financií, presadzuje sa zníženie štátneho dlhu, riešia sa otázky stability fi-

nančného sektora a prehlbuje sa priepasť medzi majetnými a chudobnými, 

pričom jedno percento bohatých vlastní 90 % materiálneho bohatstva spo-

ločnosti, ktoré je uložené najmä v daňových rajoch. Tieto sú honosne tiež 

označované ako medzinárodné finančné centrá, kde bolo v roku 2005 ulo-

žených 11 biliónov dolárov a v roku 2012 už 20 biliónov dolárov.2  

V záujme spravodlivej hospodárskej súťaže nestačí riešiť otázku daňo-

vých rajov len z úrovne EÚ, ale do tohto procesu musia byť zapojené štáty 

s najsilnejšou ekonomikou, aby sa dosiahli globálne postoje umožňujúce do-

siahnuť daňovú spravodlivosť, odstrániť netransparentnosť ako hlavný nástroj 

daňových únikov. Práve netransparentnosť umožňuje zakrývať skutočných 

vlastníkov, skutočné subjekty vykonávajúce obchodné transakcie a skutoč-

ných vlastníkov bankových účtov. Na účely dosiahnutia transparentnosti 

nadnárodné spoločnosti by mali vypracovávať účtovné závierky, na základe 

ktorých by bolo zistiteľné, v ktorých štátoch a v akom rozsahu vykonávajú 

činnosť, s akým počtom zamestnancov, s akými aktívami a aký zisk dosahu-

jú. Celý systém medzinárodných účtovných štandardov je určovaný súkrom-

ným orgánom Radou pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB), ktorá 

pripravuje účtovné pravidlá, ktoré síce chránia investorov, ale sú tak zložité, 

                                              
2 Objem prostriedkov v daňových rajoch tvorí 60 % z celkového svetového objemu finančných 
zdrojov. <http://www.epi.sk/366/DanoveplanovanieIII_41539.a…> 
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že umožňujú rozličný výklad a zakrývať netransparentné operácie. Aj v sú-

vislosti s vypuknutím ostatnej finančnej krízy, keď zlyhali súkromné ratingo-

vé agentúry, pretože udeľovali vysoký rating3 a tým zakrývali skutočný vývoj 

na finančných trhoch, sa ukazuje, že takéto činnosti v záujme transparent-

nosti a dosiahnutia nestranného hodnotenia ekonomických skutočností na 

základe objektívnych hospodárskych potrieb je možné lepšie dosiahnuť 

prostredníctvom medzinárodných organizácií s rovnomerným zastúpením 

všetkých zúčastnených štátov vybudovaných na verejnoprávnom základe. 

Dosiahnutie spravodlivého zdaňovania je možné len cestou dohodnutia sa 

na medzinárodnej úrovni na prísnejších normách medzinárodnej spolupráce 

v oblasti eliminácie daňových rajov, ktoré sú živnou pôdou pre korupciu na 

globalizovanom základe.  

Vzhľadom na pretrvávajúcu stagnáciu hospodárskeho rastu a nevyhnutnosť 

hľadania nových zdrojov na konsolidáciu verejných financií sa členské štáty 

EÚ zameriavajú na vlastné daňové systémy s cieľom rozšíriť daňový základ 

prostredníctvom revízie neodôvodnených výnimiek, postupným presunom 

daňového zaťaženia z práce na kapitál skrze uplatňovania rôznych prístu-

pov k zdaneniu aktívnych príjmov4 a pasívnych príjmov5 u fyzických osôb 

a v neposlednom rade s cieľom zamedziť dvojité nezdanenie a daňové úniky 

v koherencii so zvýšením účinnosti a efektívnosti výberu daní.  

V dôsledku toho, že voľný pohyb kapitálu6 sa akceptuje nielen v súvis-

losti s vytvorením a fungovaním spoločného vnútorného trhu EÚ, ale aj vo 

vzťahu k tretím krajinám, táto všeobecne uznávaná sloboda je sprevádzaná 

                                              
3 Bežne sa poskytuje vyšší ratingový stupeň pri úverových derivátoch v rámci sekuritizácie, 
keď priznaný rating nekorešponduje s hodnotou samotných podkladových úverov. 

4 Za aktívne príjmy sa považujú príjmy získané za vynaloženú prácu, ktorej výsledkom je 
vytvorenie hodnoty v podobe produktu, resp. tovaru alebo služby v rámci závislej činnosti 
alebo podnikania. 

5 Za pasívne príjmy sa považujú príjmy získané z titulu vlastníctva peňazí, nehnuteľnosti 
alebo práva, keď ich vlastník dá do obehu a využíva na dosiahnutie príjmu. Tieto príjmy majú 
charakter renty. 

6 Kapitál ako zdroj bohatstva je bezhraničný vzhľadom na to, že má v svojej podstate zakó-
dovaný pohyb v koherencii s hľadaním priestoru pre najvyššie zhodnotenie. 
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takým negatívnym javom, ako je voľný pohyb zdaniteľného zisku, keď sú 

zneužívané zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ako aj právne akty EÚ 

na to, aby sa dosiahlo, že príjem nie je vôbec zdanený. Dvojité zdanenie 

a dvojité nezdanenie sú dve protirečivé javy voľného pohybu kapitálu, 

s ktorým je organicky spojený presun zisku. Dynamicky rozvíjajúca sa eko-

nomika a podnikové vzťahy pri súčasnej akcelerácii ich globalizácie výrazne 

predbiehajú potreby právnej úpravy v oblasti daní na vnútroštátnej, európ-

skej ako aj medzinárodnej úrovni. Rezultátom zaostávania právnej regulácie 

za potrebami globalizovanej ekonomiky je nežiaduce dvojité zdanenie ako aj 

dvojité nezdanenie.  

2 Vymedzenie pojmov dvojité zdanenie, daňový únik, vyhýbanie 
sa daňovej povinnosti, zneužitie práva, daňový podvod, dvojité 
nezdanenie  

Dvojité zdanenie a dvojité nezdanenie na úrovni EÚ majú svoj základný 

pôvod v rozdielnych daňových systémoch členských štátov, ktoré navzájom 

odlišne pôsobia. Predpokladom vzniku dvojitého zdanenia je vymedzenie 

rezidenta a nerezidenta, keď každý štát na základe vnútroštátnych zákonov 

o dani z príjmu zdaňuje všetky príjmy (tzv. celosvetové príjmy) fyzickej oso-

by, ktorá má trvalý pobyt alebo sa obvykle zdržiava na území členského 

štátu a takisto všetky príjmy právnickej osoby, ktorá má sídlo alebo miesto 

skutočného vedenia na území daného členského štátu. Ide o rezidenta 

s neobmedzenou daňovou povinnosťou v danom štáte, pod jurisdikciu kto-

rého podliehajú všetky príjmy (aj zo zahraničia) tohto rezidenta. Nereziden-

tom, t. j. osobou s obmedzenou daňovou povinnosťou je osoba, ktorá má 

zdroj svojich príjmov v členskom štáte a pritom sa tam obvykle nezdržiava, 

nemá tam trvalý pobyt a ani sídlo, či miesto skutočného vedenia. Spojenie prvku 

usadenia sa a prvku zdroja príjmu v konštrukcii dane z príjmu je príčinou 

vzniku dvojitého zdanenia vzhľadom na to, že sa rovnaký príjem alebo kapi-

tál zdaňuje v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch rovnakou daňou.  

Problém dvojitého zdanenia riešia štáty prostredníctvom medzinárod-

ných najmä dvojstranných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.  
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Odborná literatúra rozoznáva právne dvojité zdanenie a hospodárske, 

resp. ekonomické dvojité zdanenie. Právne dvojité zdanenie nastáva, keď 

na jedného daňovníka a na jeho rovnaký príjem alebo kapitál sa vzťahuje 

zdanenie podľa dvoch daňových jurisdikcií a z tohto dôvodu mu vzniká po-

vinnosť platiť daň v obidvoch jurisdikciách. Dvojité zdanenie rovnakého 

príjmu môže nastať aj v rámci tej istej daňovej jurisdikcie, keď ten istý prijem 

je zdanený viacerými daňami.7 Pojem hospodárske dvojité zdanenie sa 

používa na označenie situácie, keď rovnaký príjem alebo kapitál, sú povinní 

zdaniť rôzni daňovníci v rámci tej istej daňovej jurisdikcie alebo v rôznych 

daňových jurisdikciách. Vzhľadom na to, že pri hospodárskom dvojitom 

zdanení ide o zdanenie dvoch rôznych daňovníkov, nemôže sa takéto zda-

nenie označiť ako diskriminačné, pretože nezasahuje do základných práv 

a slobôd osôb. Základné Zmluvy nezakazujú hospodárske dvojité zdanenie. 

Jednoznačne však neumožňujú obmedzovať právo slobody usadiť sa ne-

primeraným zdanením rezidenta pri zmene domicilu,8 alebo vytváraním pre 

nerezidentov nevýhodnejších daňových podmienok ako pre rezidentov da-

ného členského štátu,9 čo môže byť pre daňovníka diskriminačné. Hospo-

dárske dvojité zdanenie vylučujú smernice Rady EÚ, ktoré upravujú spoloč-

ný systém zdaňovania určitých prvkov dane z príjmu právnických osôb, 

preto aj dvojité hospodárske zdanenie, ktoré je v rozpore s týmito smerni-

cami, je v rozpore s právom EÚ.  

Otázky dvojitého zdanenia riešia uvedené smernice Rady.10 Tieto se-

kundárne právne akty EÚ tým, že zamedzujú dvojité zdanenie pri cezhraničných 

                                              
7 Napríklad nadobudnuté dedičstvo v podobe nehnuteľnosti je zdanené dedičskou daňou, po 
následnom predaji daňou z prevodu a prechodu nehnuteľnosti a daňou z príjmu. V SR dedičská 
daň bola zrušená od roku 2004 a daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti od roku 2005. Pre-
daj nehnuteľnosti zdedenej v priamom rade alebo manželom je oslobodený od dane z príjmu, 
ak uplynie aspoň 5 rokov od nadobudnutia tejto nehnuteľnosti do vlastníctva poručiteľa alebo 
vyradenia z obchodného majetku. 

8 Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci N, C-470/04. 

9 Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci Lankhorst-Hohorst, C-324/00. 

10 Odkaz pod čiarou 1. Štáty môžu zamedziť dvojitému zdaneniu aj jednostranným opatrením 
(napr. § 45 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov vznp, podľa ktorého je možné použiť 
metódu vyňatia alebo metódu zápočtu), alebo podľa medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvo-
jitého zdanenia. 
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transakciách, posilňujú uplatňovanie základných slobôd a umožňujú naplniť 

základnú zásadu zdaňovania – zásadu zamedzenia dvojitého zdanenia, 

ktorá je dôležitým atribútom každej dlhodobej stratégie EÚ so zámerom 

gradovať konkurencieschopnosť podnikateľských subjektov EÚ.  

V podmienkach súčasnej stagnácie ekonomického rastu, keď hlavnou 

úlohou členských štátov je dosiahnuť konsolidáciu verejných financií, začína 

sa intenzívnejšie otvárať aj problém dvojitého nezdanenia, ktorý takisto ako 

dvojité zdanenie negatívne ovplyvňuje vytvorenie a fungovanie spoločného 

vnútorného trhu a spravodlivú hospodársku súťaž. Dvojité nezdanenie sa 

spája s daňovými únikmi a s agresívnym daňovým plánovaním. Všeobecne 

štáty akceptovali optimálne daňové plánovanie, ktoré je postavené na tom, 

že daňové subjekty si znižujú daňovú povinnosť na základe možností, ktoré 

dávajú platné právne predpisy. Optimálne daňové plánovanie je tiež spájané 

s legálnym daňovým únikom.  

Odborná ekonomická a právna literatúra vymedzuje ďalšie daňové inšti-

túty, ako sú daňový podvod, daňový únik a vyhýbanie sa daňovej povinnosti. 

V podstate môžeme uvedené názory zhrnúť a vymedziť obsah predmetných 

pojmov, ktorý sa najviac ustálil. Daňový podvod je spájaný vždy s úmysel-

ným vyhýbaním sa daňovej povinnosti a je postihovaný trestným právom, 

daňový únik je spájaný so snahou jednotlivcov vyhnúť sa dani nelegálnym 

spôsobom, najčastejšie vedomým nepriznaním určitých príjmov v daňovom 

priznaní prostredníctvom utajovania príjmov a informácii pred daňovou sprá-

vou. Vyhýbanie sa daňovej povinnosti sa uskutočňuje s cieľom znížiť daňo-

vú povinnosť, pričom môže byť na právnom základe, no je v rozpore so 

zámermi zákona.11  

                                              
11 BABČÁK, V. (2010): Daňové právo SR. Bratislava: EPOS, s. 96 – 98; ZUBAĽOVÁ, A. a kol. 
(2008): Daňové teórie a ich využitie v praxi. Bratislava: Iura Edition, s. 122; SANDMO, A. (2005): 
The theory of tax evasion: a retrospective view. National Tax Journal, (4), s. 58; SLEMROD, J. 
(2007): Cheating ourselves: the economics of tax evasion. Journal of Economic Perspectives, 
(1), s. 21; SIMON, J. (2012): A Dictionary of Taxation, Second Edition. Edward Elgar, s. 98; 
KRÁLIK, J. (2002): Retardačné pôsobenie daňových únikov a možnosti ich eliminovania pro-
stredníctvom práva. Obchodné právo, III, č. 9, s. 48; BALKO, L. – KRÁLIK, J., – KRESNYE, T. 
(2001): Finančnoprávne úvahy nad daňovými únikmi. Právny poradca, roč. 7, č.  9, s. 21; 
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Podľa nášho názoru je potrebné pri vymedzení daňového úniku po-

sudzovať, či jeho dosiahnutie prekračuje alebo neprekračuje vnútroštátny rá-

mec, pričom jeho cezhraničné a medzinárodné rozmery sa uskutočňujú 

najmä prostredníctvom daňových rajov. Daňový podvod a daňový únik je 

vždy spojený s nelegálnou činnosťou na účely obídenia daňových povinností. 

Vyhnutie sa daňovej povinnosti v rámci vnútroštátneho práva môže byť na 

právnom základe, keď daňovník využije možnosti zníženia základu dane, 

ktoré mu poskytujú príslušné vnútroštátne daňové zákony, no uskutočnené 

úpravy nesmú byť v rozpore so zámermi zákona. Na druhej strane vyhnutie 

sa daňovej povinnosti na základe cezhraničného a špekulatívneho vystava-

nia štylizovanej konštrukcie vzťahov a úprav medzi spoločnosťami rôznych 

členských štátov bez dosiahnutia hospodárskeho efektu, pričom sa využíva 

paralelné pôsobenie daňových režimov rôznych štátov na účely dvojitého 

nezdanenia, je nezákonné. Ide o zneužitie práva, pre ktoré je východisko-

vým znakom rozdiel medzi formou a hmotným základom, resp. hmotnou 

podstatou právneho úkonu alebo operácie, a to len na účely vyhnutia sa 

daňovej povinnosti. Preukázanie zneužitia práva umožňuje správcovi dane 

neuznať operácie, keď sú vykonané mimo ekonomickej reality.12  

Priorita vnútorného spoločného trhu EÚ, ktorá je postavená na základ-

ných slobodách, je zneužívaná najmä veľkými spoločnosťami, ktoré špekula-

tívnym daňovým plánovaním využívajú vzájomné súčasné pôsobenie rôznych 

právnych daňových systémov pri cezhraničných operáciách v rámci dvoch 

ako aj viacerých štátov, čo im umožňuje umele znižovať daňové zaťaženie 

a v konečnom dôsledku aj daňový základ jednotlivých zúčastnených štátov.  

                                                                                                
HJI PANAYI, CH. (2013): European Union Corporate Tax Law. Cambridge University Press, s. 333 
– 338; Oznámenie Komisie EP a Rade o konkrétnych spôsoboch posilnenia boja proti daňovým 
podvodom a daňovým únikom aj vo vzťahu k tretím krajinám. KOM(2012) 351 final, s. 2. 

12 V SR podľa daňového poriadku (§ 3 ods. 6 zákon č. 563/2009 Z. z.) sa pri uplatňovaní 
daňových zákonov pri správe daní berie do úvahy skutočný obsah právneho úkonu alebo inej 
skutočnosti rozhodujúcej pre zistenie, vyrubenie alebo vybratie dane. Na právny úkon alebo 
inú skutočnosť rozhodujúcu pre zistenie, vyrubenie alebo vybratie dane, sa neprihliada, ak: – 
nemajú ekonomické opodstatnenie, – výsledkom je: a) účelové obchádzanie daňovej povin-
nosti, alebo b) získanie takého daňového zvýhodnenia, na ktoré by inak nebol daňový subjekt 
oprávnený, alebo c) účelové zníženie daňovej povinnosti. 
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Agresívne daňové plánovanie je spojené najmä s:  

1. presúvaním zdaniteľných ziskov do daňových jurisdikcií s nižšou alebo 

nulovou sadzbou, 

2. využitím inštitútu odpočtu daňovej straty, ktorú daňový subjekt odpočíta 

v štáte zdroja príjmu a aj v štáte usadenia, 

3. presunom a zorganizovaním daňových záležitostí tak, že sa dosiahne 

dvojité nezdanenie, keďže príjem nie je zdanený ani v štáte zdroja príj-

mu a ani v štáte usadenia. 

Dvojité nezdanenie môže umožniť aj dvojstranná dohoda o zamedzení 

dvojitého zdanenia, ktorá obsahuje ustanovenie o tom, že určité príjmy zo 

zdroja z druhého štátu sa nezdaňujú, pričom sa nerieši situácia, či tieto príjmy 

sú vôbec zdanené v štáte zdroja príjmu. Takáto istá situácia môže nastať, 

keď štáty jednostranne vylúčia určitý príjem z predmetu zdanenia alebo ho 

oslobodia od dane a výsledkom je, že určitý príjem nie je zdanený v štáte 

zdroja a ani v štáte rezidencie.  

Dvojité nezdanenie je stále viac používaný terminus technicus, ktorý 

môžeme charakterizovať ako daňovo-právny inštitút explicitne spojený s cez-

hraničnou alebo s medzinárodnou operáciou, pričom môže vzniknúť:  

1. v medziach práva, keď súčasné pôsobenie daňových sústav jednotli-

vých štátov alebo súčasné pôsobenie zmlúv o zamedzení dvojitého 

zdanenia ako aj využitie výhod smerníc Rady EÚ k zamedzeniu dvojité-

ho zdanenia umožnia lege artis nezdanenie určitého príjmu, alebo  

2. v rozpore s právom, keď sa umele a špekulatívne vystavajú konštrukcie 

prekračujúce vnútroštátny rámec bez hospodárskeho efektu a účinku 

len na účely dosiahnutia dvojitého nezdanenia. V tomto druhom prípade 

ide o vyhnutie sa daňovej povinnosti zneužitím práva, čo je contra legem 

vzhľadom na to, že výsledkom je dvojité nezdanenie, ktoré je v rozpore 

s daňovými predpismi aspoň jedného členského štátu EÚ, v ktorom sa 

predmetná operácia uskutočňuje alebo ktorého daňovník sa zúčastnil 

cezhraničnej umelej operácie, pričom predmetný príjem sa v tomto 

členskom štáte zdaňuje.  
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3 Odporúčanie Komisie EÚ v súvislosti s agresívnym  

daňovým plánovaním na účely zamedzenia nezdanenia  
a zníženia daňovej povinnosti  

EÚ kritizuje snahu členských štátov ponechať si daňovú suverenitu, 

o ktorú sa najmä v oblasti priamych daní jednotlivé štáty snažia vzhľadom 

na to, že EÚ nemá dostatok prostriedkov na ochranu daňových základov 

členských štátov v súvislosti s možnosťami presunov zdaniteľných ziskov na 

účely nezdanenia. Riešenia sú možné najmä prehodnotením dvojstranných 

zmlúv zamedzujúcich dvojité zdanenie a ďalším precizovaním textov smer-

níc EÚ k zamedzeniu dvojitého zdanenia, aby sa zabránilo nezdaneniu. 

Medzinárodná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia neukladá dane, len 

určuje, ktorý príjem a za akých podmienok je zdaniteľný v druhom štáte. Ak 

zmluva určuje, že konkrétny príjem je možné zdaniť len v druhom štáte 

a druhý štát tento príjem nezaraďuje pod zdaniteľné príjmy alebo takýto 

príjem od dane z príjmov oslobodzuje, príjem ostane nezdanený.13 Dôleži-

tým krokom na riešenie uvedených problémov je odporúčanie Komisie zo 

6. decembra 2012 v súvislosti s agresívnym daňovým plánovaním (ďalej len 

„odporúčanie Komisie“).  

V prípade zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia Komisia odporúča, 

aby bolo do nich včlenené ustanovenie, aby sa dosiahlo, že príjem je zda-

nený aspoň v jednom štáte.14  

                                              
13 Odhaduje sa, že objem daňových únikov vyjadrený v eur je v členských štátov viac ako 
1 000 miliárd za rok (COM(2012) 351 final, s. 2). Samotné daňové podvody spôsobujú odhadom 
straty vo výške 2 až 2,5 % HDP, čo je 200 až 250 miliárd eur. Stanovisko EHSVk KOM(2006) 
254 v konečnom znení, s. 3. 

14 Ide o nasledujúce znenie: „Keď sa v tomto dohovore stanovuje, že niektorý prvok príjmu je 
zdanený len v jednom zo štátov dohovoru alebo že sa môže zdaniť v jednom zo štátov dohovo-
ru, zdanenie tohto prvku v druhom štáte dohovoru je vylúčené len vtedy, ak daný prvok pod-
lieha dani v prvom štáte dohovoru.“ Ak ide o viacstranné zmluvy namiesto odkazu na „druhý 
štát dohovoru“ by mal byť odkaz na „ostatné štáty dohovoru“. KOM 2012/772/EÚ: Odporúčanie 
Komisie zo 6. decembra 2012 v súvislosti s agresívnym daňovým plánovaním, Ú. v. L 338, 
12/12/2012, s. 42. 
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V predmetnom odporúčaní Komisia vymedzila aj rámec zneužívania 

právnych predpisov, keď vypracovala ustanovenie o umelej úprave alebo 

o umelom slede úprav (ďalej len „umelá úprava“), za ktoré sa považujú také 

úpravy, ktoré sa:  

1. vytvorili hlavne na účely vyhnutia sa zdaneniu vzhľadom na to, že rušia 

predmet daňových ustanovení, popierajú ducha daňových ustanovení 

a maria ich účel, pričom účel vyhnutia sa zdaneniu sa považuje za hlav-

ný, keď každý iný účel, ktorý by mohol súvisieť s umelou úpravou, je 

zanedbateľný vzhľadom na všetky okolnosti prípadu, 

2. vedú k daňovému zvýhodneniu, pričom by sa mala porovnať výška 

splatnej dane, ktorú má daňovník zaplatiť vzhľadom na umelú úpravu 

s výškou dane, ktorú by inak zaplatil bez uvedených úprav alebo sledu 

úprav, 

3. vzájomne sa ignorujú vzhľadom na to, že nemajú ekonomické alebo 

obchodné zdôvodnenie. 

Pojem „úprava“ zahŕňa transakcie, režimy, opatrenia, operácie, dohody, 

subvencie, neformálne dohody, sľuby, záväzky alebo udalosti. Úprava môže 

zahŕňať viac krokov alebo častí.15  

Za umelé sa považujú úpravy alebo sled úprav, ktoré nemajú obchodnú 

alebo ekonomickú podstatu, pričom podľa odporúčania Komisie je potrebné 

sledovať celý rad situácií, ktoré dokumentujú vznik umelej úpravy.16  

Pre vymedzenie obsahu všeobecného pravidla proti zneužitiu a v tejto 

súvislosti aj pojmu umelá úprava má východiskový význam rozhodnutie SD 

                                              
15 Tamtiež, s. 42 a 43. 

16 Ide o sledovania, či s úpravou nie je spojená niektorá z týchto situácií: 1. právna charakte-
ristika jednotlivých krokov, z ktorých sa úprava skladá, je v rozpore s právnou podstatou 
úpravy ako celku, 2. úprava alebo sled úprav sa vykonáva spôsobom, ktorý by sa bežne 
nepoužil v rámci toho, čo sa očakáva pri rozumnom podnikateľskom správaní, 3. úprava 
alebo sled úprav zahŕňa aspekty, ktoré majú vzájomný kompenzačný alebo rušivý účinok, 
4. uzavreté transakcie majú cyklický charakter, 5. úprava alebo sled úprav majú za následok 
značnú daňovú výhodu, čo sa však neodráža v podnikateľskom riziku, ktoré by daňovník 
podstúpil, ani v jeho peňažných tokoch, 6. predpokladaný zisk pred zdanením je zanedbateľ-
ný v porovnaní s výškou predpokladanej daňovej výhody. Tamtiež, s. 43. 
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vo veci Halifax, C-255/02, ktoré sa síce týka DPH, no sú v ňom vyslovené 

zovšeobecňujúce úsudky, ktoré je možné použiť aj pri ostatných daniach, 

kde je možné umelou konštrukciou dosiahnuť daňové zvýhodnenie a naplniť 

obsah pojmu zneužitia. Podľa uvedeného rozsudku zneužitie existuje, keď 

plnenia síce formálne sú v súlade s právnym predpisom, no vedú k získaniu 

takej daňovej výhody, ktorá je v rozpore s cieľom sledovaným ustanoveniami 

tohto predpisu.17 Záver, že hlavným cieľom je získanie daňovej výhody, musí 

byť indikovaný na základe posúdenia objektívnych prvkov nielen jednotlivo 

ale aj komplexne. Toto rozhodnutie vyslovilo aj rezultát, že vnútroštátne 

orgány v prípade zistenia zneužitia majú právo nebrať do úvahy transakcie, 

ktoré spôsobili zneužitie, pričom znovu zadefinujú zapojené transakcie tak, 

aby sa vytvorila situácia bez týchto neakceptovateľných transakcií.18  

Podľa odporúčania Komisie umelé úpravy sa neberú do úvahy za sú-

časného naplnenia podmienok:  

1. Umelá úprava je vytvorená hlavne na účely vyhnutia sa zdaneniu, z čo-

ho vyplýva, že môže byť aj iný účel, napr. umelá úprava môže mať eko-

nomické dôvody, no hlavný a prevažujúci účel je vyhnutie sa zdaneniu 

a tým sa marí predmet, duch a účel daňových ustanovení, ktoré by sa 

inak uplatňovali;19 odporúčanie ďalej špecifikuje okolnosti, pri ktorých je 

účel hlavný, a to keď každý iný účel pripísaný umelej úprave sa javí za-

nedbateľný vzhľadom na okolnosti prípadu. 

                                              
17 Z predmetného rozsudku Súdneho dvora vo veci Halifax, C-255/02: „… K tomu, aby sa 
zistilo, že zneužitie existuje, je potrebné, aby predmetné plnenia napriek formálnemu dodrža-
niu podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach šiestej smernice a vo vnútroštátnej 
právnej úprave preberajúcej túto smernicu viedli k získaniu daňovej výhody, ktorej poskytnu-
tie by bolo v rozpore s cieľom sledovaným týmito ustanoveniami. Na druhej strane z celku 
objektívnych prvkov musí takisto vyplývať, že hlavný cieľ predmetných plnení je získať daňo-
vú výhodu.“ 

18 Tamtiež. „V prípade, že zneužitie bolo zistené, že existuje, musia byť zapojené transakcie 
znovu definované tak, aby bola nastolená situácia, ktorá by existovala v prípade neexistencie 
plnení predstavujúcich toto zneužitie.“ 

19 Bod 4.5. odporúčania Komisie. 
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2. Umelá úprava vedie k daňovému zvýhodneniu, ktoré je možné preukázať 

porovnaním výšky splatnej dane, ktorú má daňovník zaplatiť s ohľadom 

na umelú úpravu s výškou dane, ktorú by mal zaplatiť pri neexistencii 

umelej úpravy,20 pričom sa skúma, či nenastala niektorá z týchto situácií, 

a to že do daňového základu nie je zahrnutá príslušná suma, alebo da-

ňovník uplatňuje odpočet, alebo došlo k daňovej strate, alebo nie je splatná 

žiadna zrážková daň, alebo zahraničná daň je vykompenzovaná.21  

Vzhľadom na to, že proces implementovanie týchto ustanovení do 

smerníc je zdĺhavý, Komisia odporúča, aby tieto ustanovenia boli zakotvené 

do daňových predpisov jednotlivých členských štátov. Predmetné ustanove-

nia, ktoré zabraňujú dvojitému nezdaneniu, má Komisia v pláne postupne 

zakotviť aj do smerníc Rady o spoločnom systéme zdaňovania vybraných 

príjmov, ktoré sa týkajú zamedzenia dvojitého zdanenia u právnických osôb, 

čo sa už odrazilo v návrhu zmien smernice 2011/96/EÚ.  

4 Smernice Rady EÚ upravujúce spoločný systém zdaňovania 
určitých prvkov predmetu dane z príjmu právnických osôb, 
všeobecné pravidlo proti zneužitiu a tendencie ich zmien 

Naplnenie hlavného cieľa EÚ – vytvorenie vnútorného trhu a jeho fun-

govanie, vyžaduje odstránenie cezhraničných bariér, ktorými sú najmä da-

ňové prekážky. Ekonomická globalizácia v EÚ je postavená na báze základ-

ných slobôd, pričom voľný pohyb tovaru a služieb podporuje najmä harmo-

nizácia nepriamych daní. Na druhej strane aproximáciou priamych daní sa 

môže v súlade so Zmluvami pozitívne ovplyvniť voľný pohyb kapitálu a osôb. 

Hoci členské štáty stále majú legislatívnu suverenitu v oblasti priamych daní, 

no musia ju uplatňovať v súlade s úniovým právom, t. j. so Zmluvami, ktoré 

zakotvujú základné slobody a so sekundárnymi právnymi aktmi, ktoré upra-

vujú spoločný systém zdaňovania niektorých prvkov priamych daní. Podľa 

                                              
20 Rozsudok SD vo veci Foggia, C-126/10, bod. 21, 21 a 23. 

21 KOM 2012/772/EÚ: Odporúčanie Komisie zo 6. decembra 2012 v súvislosti s agresívnym 
daňovým plánovaním, Ú. v. L 338, 12/12/2012, s. 43. 
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rozhodnutí Súdneho dvora EÚ (ďalej len „SD“)22 sú v rozpore s právom EÚ 

tie vnútroštátne ustanovenia, ktoré bránia rezidentom daného členského 

štátu investovať alebo usadiť sa v inom členskom štáte alebo naopak, nere-

zidentom z iného členského štátu investovať alebo sa usadiť v danom člen-

skom štáte. Možnosť zásahov do oblasti priamych daní umožňuje čl. 115 

ZFEÚ, keď prostredníctvom aproximácie zákonov, iných právnych predpisov 

alebo administratívnych opatrení sa priamo ovplyvňuje vytvorenie a fungo-

vanie vnútorného trhu EÚ.23  

Smernice EÚ upravujúce spoločný systém zdaňovania vybraných prv-

kov predmetu dane z príjmu právnických osôb sú zamerané na:  

1. Zamedzenie dvojitého právneho zdanenia, aby sa dosiahlo jedno zdane-

nie daňovníka podľa právnych predpisov platných v členskom štáte, kde 

má daňovník bydlisko alebo sídlo. Ide o smernicu Rady 2003/49/ES24 

z 3. júna 2003 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na 

výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnos-

ťami rôznych členských štátov v znení smernice Rady 2004/66/ES 

z 26. apríla 2004, smernice Rady 2004/76/ES z 29. apríla 2004 v znení 

                                              
22 Súdny dvor prvýkrát vyslovil v rozsudku zo 14. februára 1995, Schumacker (C-279/93, Zb. s. 
I-225, bod 21), že aj keď, priame zdaňovanie nepatrí do právomoci Spoločenstva, musia 
svoje právomoci členské štáty v tejto oblasti uplatňovať v súlade s právnymi predpismi Spolo-
čenstva. Ďalej v bode 23 sa odkazuje na rozhodnutie SD vo veci C-175/88 Biehl v. Administra-
tion, I-1779, na bod 12, v ktorom sa uvádza, že zásada rovnakého zaobchádzania v oblasti 
odmeňovania by bola zbavená potrebného účinku, ak by mohla byť ohrozená diskriminačný-
mi vnútroštátnymi právnymi predpismi o daniach z príjmov. Z tohto dôvodu Rada stanovila 
povinnosť podľa článku 7 nariadenia (EHS) č 1612/68 z 15. októbra 1968 o slobode pohybu 
pracovníkov v rámci spoločenstva (Ú., zvláštne anglické vydanie 1968 (II) s. 475), že pracov-
níci, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členského štátu, požívajú na území iného členského štátu, 
rovnaké daňové výhody ako štátni príslušníci, ktorí tam pracujú. 

23 Článok 115 ZFEÚ znie: „Bez toho, aby bol dotknutý článok 114, Rada jednomyseľne v sú-
lade s mimoriadnym legislatívnym postupom po porade s Európskym parlamentom a Hospo-
dárskym a sociálnym výborom vydá smernice na aproximáciu zákonov, iných právnych pred-
pisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré priamo ovplyvňujú vytvorenie alebo fun-
govanie vnútorného trhu.“  

24 Ú. v. EÚ L 157, 26. 6. 2003, Ú. v. ES L 168, 1. 5. 2004, Ú. v. ES L 157, 30. 4. 2004, Ú. v. 
EÚ L 363, 20. 12. 2006. 
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smernice Rady 2006/98/ES z 20. novembra 200625 (ďalej len „smernica 

2003/49/ES“). 

2. Zamedzenie dvojitého hospodárskeho zdanenia na základe smernice 

Rady 2011/96/EÚ z 30. novembra 2011 o spoločnom systéme zdaňo-

vania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spo-

ločností v rozličných členských štátoch (prepracované znenie),26 ktorá 

nahradila smernicu 90/435/EHS a ktorej cieľom je zrušiť zrážkovú daň 

pri vyplácaní podielov na zisku dcérskou spoločnosťou materskej spo-

ločnosti (ďalej len „smernica 2011/96/EÚ“). 

3. Zaistenie daňovej neutrality pri operáciách upravených v smernici Rady 

2009/133/ES z 19. októbra 2009 o spoločnom systéme zdaňovania, 

uplatniteľnom pri zlučovaní, rozdeľovaní, čiastočnom rozdeľovaní, pre-

vode aktív a výmene akcií spoločností rôznych členských štátov a pri 

premiestnení sídla SE alebo SCE medzi členskými štátmi (kodifikované 

znenie),27 ktorá nahradila smernicu 90/434/EHS; konečným cieľom je, 

aby sa dosiahlo nezdaňovanie predmetných transakcií a zdanenie sa 

odkladá do času skutočnej realizácie ziskov alebo kapitálových výnosov 

(ďalej len „smernica 2009/133/ES“). 

Predmetné smernice Rady sa zaoberajú aj problémom vymedzenia ob-

sahu pojmu právneho inštitútu „zneužitia“ alebo „všeobecného pravidla proti 

zneužitiu“, pričom implementovanie týchto inštitútov do vnútroštátnych daňo-

vých predpisov pri súčasnom stave verejných financií je veľmi dôležité, aby 

mohli daňové správy, resp. súdy členských štátov na základe vnútroštátnych 

                                              
25 Pre úplnosť je potrebné uviesť aj smernicu, ktorá pripúšťajú jedno zdanenie len výnimočne 
a konečným cieľom je dosiahnuť, aby sa určité transakcie nezdaňovali vzhľadom na to, že 
zdaňovanie bráni voľnému pohybu kapitálu. Ide o smernicu, na základe ktorej určité transakcie 
sú vyňaté z predmetu dane – smernica Rady 2008/7/ES z 12. februára 2008 o nepriamych 
daniach z navyšovania kapitálu, ktorá nahradila smernicu 69/355/ES; jej konečným cieľom je 
kapitálovú daň zrušiť pri kapitálových vkladov do kapitálových spoločností a v súvislosti 
s reštrukturalizačnými operáciami, ktoré sa týkajú kapitálových spoločností. Ak spoločnosti 
platili túto daň k 1. 1. 2006, môže sa naďalej uplatňovať len vo výške maximálne 1 %; od 
vzniku SR táto daň nebola v daňových právnych predpisoch zakotvená. 

26 Ú. v. EÚ L 345, 29. 12. 2011. 

27 Ú. v. EÚ L 310, 25. 11. 2009. 
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daňových predpisov odmietnuť výhody poskytované smernicami v súvislosti 

so zamedzením dvojitého zdanenia v prípade, že sú zneužívané k dosiahnu-

tiu stavu dvojitého nezdanenia.  

Cieľom týchto smerníc je dosiahnuť, aby daňové vzťahy, ktoré vznikajú 

medzi pridruženými spoločnosťami z rôznych členských štátov na základe 

majetkovej účasti, boli upravené právnymi predpismi EÚ rovnako výhodne, 

ako sú upravené daňovými predpismi v jednotlivých členských štátoch, čím sa 

dosiahne rovnaká výhodná spolupráca medzi pridruženými spoločnosťami 

v rámci EÚ, ako je výhodná takáto spolupráca v rámci daného členského 

štátu. Na druhej strane smernice umožňujú, aby jednotlivé členské štáty mali 

upravené vnútroštátnymi právnymi predpismi opatrenia na zamedzenie 

daňových únikov a proti zneužívaniu daňových režimov. Ide o to, aby smer-

nice neboli zneužívané na dosiahnutie dvojitého nezdanenia, ktoré spôsobu-

je členským štátom deštrukciu verejných financií. 

4.1 Problémy s dvojitým nezdanením podľa návrhu na zmeny 
smernice 2003/49/ES  

Na zabránenie neúmyselného nezdaňovania a zamedzenie daňovým 

únikom poukazuje aj návrh prepracovaného znenia smernice 2003/49/ES, 

o ktorom v súčasnosti prebieha rokovanie medzi členskými štátmi o jeho 

konečnom znení. Do návrhu sú vkladané pozmeňujúce a doplňujúce znenia, 

ktoré smerujú k tomu, aby nedochádzalo k dvojitému nezdaneniu a daňo-

vým únikom, ktoré sú spájané s hybridnými finančnými nástrojmi. Požaduje 

sa zavedenie minimálnej sadzby dane z príjmu právnických osôb, čím by sa 

na jednej strane odstránila daňová konkurencia a na druhej strane posilnila 

sloboda členských štátov pri zdaňovaní spoločností.28 Aj pri tejto smernici sa 

potvrdil trend presunu zdanenia zo štátu zdroja do štátu rezidencie. Výplaty 

úrokov a licenčných poplatkov sú oslobodené od dane v štáte zdroja príjmu 

                                              
28 Správa z 12. 7. 2012 o návrhu smernice Rady o spoločnom systéme zdaňovania uplatňo-
vanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych 
členských štátov, s. 2, <http://www.eurparl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+ 
REPORT+A7-2...>. 
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(zvyčajne sa používala daň zrážkou), ak tento príjem je skutočne zdanený 

v štáte, kde je rezidentom konečný prijímateľ úrokov a licenčných poplatkov. 

Pozmeňujúce ustanovenia Európskeho parlamentu požadujú podobne ako 

pri príprave kodifikovaného znenia smernice 2011/96/EÚ, aby zdanenie ko-

nečného príjemcu v štáte rezidencie bolo najmenej sadzbou vo výške 70 % 

priemernej zákonnej sadzby dane z príjmu právnických osôb uplatniteľnej 

v členských štátoch bez toho, aby bola možnosť oslobodenia od dane alebo 

vyrovnania či náhrady platbou inej dane. Návrh obsahuje pri pridružených 

spoločnostiach zníženie kapitálového podielu z 25 % na 10 %, čím by sa 

dosiahla rovnaká majetková účasť, ako je v smernici 2011/96/EÚ.  

Návrh precizuje ustanovenia o podvodoch a zneužití, keď nadpis článku 4 

„Podvod a zneužívanie“ je nahradené znením „Daňový podvod, daňový únik 

a zneužívanie“. Smernica predpokladá uplatňovanie vnútroštátnych opatrení 

proti zabráneniu podvodu a zneužívaniu29 a umožňuje neuznanie výhod tejto 

smernice vtedy, keď hlavnou pohnútkou alebo jednou z hlavných pohnútok 

transakcií je daňový podvod, daňový únik, zneužívanie daní alebo vyhýbanie 

sa daňovým povinnostiam.30  

Smernica ešte nebola schválená vzhľadom na to, že je problém získať 

súhlas všetkých členských štátov, najmä 13 členských štátov, v ktorých sa 

uplatňuje zrážková daň na odchádzajúce úroky (Belgicka, Bulharska, ČR, 

Grécka, Maďarska, Írska, Talianska, Lotyšska, Poľska, Portugalska, Rumun-

ska, Slovinska a Spojeného kráľovstva) a jej zrušením by sa dosiahla strata 

200 až 300 mil. eur.31 V prípade licenčných poplatkov by strata mala do-

siahnuť 100 až 200 mil. eur32 a dotýkala by sa 7 členských štátov (Bulharska, 

ČR, Grécka, Poľska, Portugalska, Rumunska a Slovenska).  

                                              
29 Článok 5 ods. 1 smernice 2003/49/ES. 

30 Tamtiež ods. 2. 

31 Stanovisko EHSV na tému „Návrh smernice Rady o spoločnom systéme zdaňovania uplatňo-
vanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych 
členských štátov. Ú. v. C 143, 22. 5. 2012, s. 46. 

32 Tamtiež. 
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Presun zdaňovania zo štátu zdroja do štátu rezidenta konečného príjmu 

je vynútený dosiahnutím zamedzenia dvojitého zdanenia a zabezpečením 

jednoduchšieho systému zdaňovania. No práve tento presun zdaňovania do 

štátu rezidenta konečného príjmu vytvára podmienky preto, aby nastali si-

tuácie, keď príjmy nie sú vôbec zdanené, a to najmä v prípadoch, keď príjmy 

pretekajú cez viac subjektov podliehajúcich rôznym daňovým jurisdikciám. 

Podľa nášho názoru v čase nevyhnutnej konsolidácie verejných financií by 

mala byť zrážková daň pri zdroji príjmu posilnená a v súlade so zásadou 

teritoriality by sa pri cezhraničných transakciách mal zdaňovať príjem v tom 

štáte, kde je jeho zdroj. Jej dlhoročné využívanie potvrdilo, že plní trojjedinú 

funkciu, a to že je účinným nástrojom na predchádzanie daňovým únikom 

najmä pri vyplácaní príjmov do zahraničia, je transparentná z aspektu správcu 

dane a je výhodná pre daňovníka, ktorý nepoberá iný príjem a vykonaním 

zrážkovej dane je jeho daňová povinnosť splnená a nemusí podávať daňové 

priznanie. Nevýhodou zrážkovej dane je, že daň sa platí aj vtedy, keď je 

daňovník inak v strate, čím ho viac zaťažuje, ako je to pri vyrubení dane na 

základe daňového priznania, keď mu tento príjem ide do výnosov.  

4.2 Problémy s dvojitým nezdanením pri kodifikovanom znení 
smernice 2011/96/EÚ 

Podľa smernice zisky, ktoré dcérska spoločnosť rozdeľuje svojej mater-

skej spoločnosti, sa oslobodzujú od zrážkovej dane.33 Takisto aj členský štát 

materskej spoločnosti nemôže vybrať zrážkovú daň zo zisku, ktorý takáto 

spoločnosť prijme od svojej dcérskej spoločnosti, pričom sa za zrážkovú daň 

nepovažujú preddavky na daň.34  

Na základe uvedeného ide o zamedzenie dvojitého hospodárskeho zda-

nenia ziskov v podobe dividend, pričom nepatrí do daňovej jurisdikcie štátu, 

v ktorom je rezidentom dcérska spoločnosť, starať sa o zamedzenie dvojitého 

                                              
33 Zrážková daň je daň, ktorú zráža v čase vyplatenia a spravidla aj odvádza osoba (platiteľ 
dane), ktorá príjem poskytuje daňovníkovi a je zodpovedná voči štátu za jej riadne vyrubenie 
a odvedenie. Používa sa najmä pri zdaňovaní kapitálových príjmov. 

34 Články 4 a 5 Smernice Rady 2011/96/EÚ, Ú. v. EÚ L 345, 29. 12. 2011. 
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zdanenia, ale v súlade so smernicou, je to úlohou členského štátu, kde je 

rezidentom materská spoločnosť. Takto sa presúva miesto, kde sa zabezpeču-

je zamedzenie dvojitého zdanenia zo štátu zdroja príjmu, kde je rezidentom 

dcérska spoločnosť, do štátu usadenia materskej spoločnosti.  

Rozhodnutia SD taktiež vymedzili použitie zrážkovej dane pri zdanení 

dividend. Je to relevantné najmä v súvislosti s povinnosťou dcérskej spoloč-

nosti zaplatiť daň z príjmu právnickej osoby, keď dosiahla zisk, ktorý bude 

predmetom rozdelenia a smernica zrážkovú daň nepripúšťa. Za zrážkovú 

daň sa považuje zdanenie dividend v štáte, kde sa vyplácajú, pričom pochá-

dzajú z rozdeleného zisku alebo z výnosu z cenných papierov, ak je zákla-

dom dane výnos z týchto cenných papierov a daňovníkom je držiteľ týchto 

cenných papierov.35  

V procese kodifikácie tejto smernice boli návrhy, aby smernica obsaho-

vala v súvislosti s ochranou vnútroštátnej dane z príjmu ustanovenie o za-

medzení extrémnych foriem nízkeho zdanenia či nezdanenia. Upustenie 

zdanenia ziskov vyplácaných dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti 

sa podmieňovalo tým, aby tieto zisky boli zdanené v krajine dcérskej spo-

ločnosti sadzbou dane z príjmov právnických osôb vyššou než 70 % prie-

mernej zákonnej sadzby dane z príjmov právnických osôb36 uplatniteľnej 

v členských štátoch. Takáto minimálna sadzba bola navrhovaná aj v prípa-

de, keď štát zdaní zisky materskej spoločnosti, ktoré jej boli dané dcérskou 

spoločnosťou, pričom je materská spoločnosť oprávnená odrátať zlomok 

dane z príjmu právnických osôb spojený s týmito ziskami a platený dcér-

skymi spoločnosťami. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že EÚ má snahu 

zaviesť in genere minimálnu sadzbu dane z príjmu právnických osôb. Návrhy 

ustanovení o minimálnej sadzbe dane sa do smernice neimplementovali.  

                                              
35 Rozsudok SD vo veci Test Claimant in the FII Group Litigation, z 12. 12. 2006, C-446/04, 
bod 108; Rozsudok SD vo veci Burda z 26. 6. 2008, C-284/06, bod 52. 

36 Priemerná miera dane z príjmu právnických osôb v EÚ klesla zo 44 % v roku 1980 na 35 % 
v roku 1995 a až na 23,2 % v roku 2010. Minimálna sadzba dane PO by sa pohybovala cca 
vo výške 16,2 % vtedy, keď priemerná miera dane z príjmu PO je 23,2 %. 
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Smernica sa tiež zvykne zneužívať v súvislosti s využívaním hybridných 

finančných nástrojov a hybridného financovania vzhľadom na to, že kapitá-

lový vklad, úver, dividenda a úrok rôzne ovplyvňujú základ dane v jednotli-

vých členských štátoch. Pri hybridnom cezhraničnom financovaní medzi ma-

jetkovo a personálne prepojenými spoločnosťami umiestnenými v rôznych člen-

ských štátoch sa využíva paralelné pôsobenie daňových systémov a právnych 

poriadkov s cieľom, aby sa úver medzi materskou spoločnosťou a dcérskou 

spoločnosťou považoval za vklad do základného imania a úrok sa môže 

považovať za vyplatenie dividendy u materskej spoločnosti, kde je oslobo-

dený od zdanenia a za úrok u dcérskej spoločnosti, kde je považovaný za 

daňový výdavok a znižuje základ dane. Špekulatívnym vytvorením takejto 

situácie sa môže dosiahnuť dvojité nezdanenie. Dvojité nezdanenie sa môže 

dosiahnuť aj neúmyselne v dôsledku rôzneho stanovenia daňového ovplyvne-

nia základu dane a daňovej povinnosti, keď v štáte, z ktorého obchodná spo-

ločnosť poskytuje úver alebo vklad, tieto platby znižujú základ dane a v štá-

te, v ktorom sídli prijímajúca spoločnosť, sa táto platba považuje za rozdele-

nie zisku oslobodeného od dane. V kontexte hybridného financovania, resp. 

používania hybridných úverov by mala byť nasmerovaná ďalšia zmena smer-

nice 2011/96/EÚ, aby sa dosiahlo jednotné vymedzenie pojmov súvisiacich 

s hybridným cezhraničným financovaním a jednotný prístup k ich zdaňovaniu.  

Možné riešenie tohto problému predložila skupina pre kódex správania 

pri zdaňovaní podnikov, ktorá navrhuje, aby platby pri poskytnutí cezhranič-

ného hybridného úveru, ktoré si môže odpočítať podnik poskytujúci platbu, 

neboli oslobodené od dane v druhom členskom štáte, kde sa považujú za 

rozdelenie zisku z majetkovej účasti.37 V podstate ide o to, aby neboli zvýhod-

ňované cezhraničné transakcie oproti vnútroštátnym tým, že sa umožňuje cez-

hranične vyplácaný zisk odpočítať v členskom štáte dcérskej spoločnosti.38  

                                              
37 Správa skupiny pre kódex správania pri zdaňovaní podnikov z 25. 5. 2010, č. 10033/10, 
FICS 47, bod 31. 

38 Na druhej strane pri zlúčení, rozdelení, čiastočnom rozdelení, prevode aktív, výmene akcií 
a pri premiestnení sídla SE a SCE spoločností z rôznych členských štátov išlo naopak o do-
siahnutie toho, aby tieto operácie neboli znevýhodnené, keď prebiehajú cezhranične oproti 
týmto operáciám, keď sa uskutočňujú v rámci jedného štátu. 
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Pripravovaný návrh zmien tejto smernice39 má za cieľ najmä jednoznač-

ne implementovať všeobecné pravidlo proti zneužitiu v súlade s odporúča-

ním Komisie v súvislosti s agresívnym daňovým plánovaním. V prípade, keď 

sa dosiahne, že bude všeobecné pravidlo proti zneužitiu prijaté ako spoloč-

né pravidlo, jeho účinnosť bude vyššia vzhľadom na to, že bude vykazovať 

rovnako prísne pravidlá, ako sú zakotvené v tomto odporúčaní. Pritom ob-

sah týchto terminus technicus vychádzajú z rozhodnutí SD, ktoré limitujú 

rámec postupov členských štátov proti zneužitiu právom EÚ obsiahnutý 

v Zmluvách postavených na báze základných slobôd.  

Návrh zmien smernice zjednodušil čl. 1 ods. 2 v tom smere, že hoci na-

ďalej priznáva právo členským štátom použiť vnútroštátne ustanovenia a aj 

ustanovenia dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré je nutné apliko-

vať na potláčanie daňových únikov, no v súvislosti s vložením nového člán-

ku 1a, ktorý upravuje umelé opatrenia iba na účely získania nepatričného 

daňového zvýhodnenia, bola logicky vypustená z tohto odseku možnosť 

použitia vnútroštátnych alebo z dohôd vyplývajúcich ustanovení nevyhnutných 

k potláčaniu zneužívania daňových predpisov,40 a to preto, že potláčanie 

zneužívania sa v prípade prijatia predmetného návrhu zmien smernice do-

siahne implementáciou článku 1a do daňových predpisov členských štátov.  

Článok 1a obsahuje aj ods. 2, ktorý vymedzuje charakteristické znaky 

umelých opatrení, pričom sú v podstate zhodné s ich vymedzením v odpo-

rúčaní Komisie.41 Tento odsek 2 návrhu smernice neobsahuje ustanovenie, 

                                              
39 Návrh Smernice Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2011/96/EÚ o spoločnom systéme 
zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností 
v rozličných členských štátoch. COM(2013) 814 final. 

40 Článok 1a v odseku 1 ustanovuje, že „Členské štáty nebudú túto smernicu uplatňovať 
v prípade umelých opatrení alebo umelých súborov opatrení, ktoré boli zavedené iba na účely 
získania nepatričného daňového zvýhodnenia na základe tejto smernice, čo je v rozpore 
s cieľom, duchom a účelom príslušných daňových predpisov.“ 

41 Článok 1a ods. 2 znie: „Transakcia, schéma, opatrenie, operácia, dohoda, dohovor, prísľub 
záväzok predstavujú umelé opatrenia alebo časť umelých súborov opatrení, ak neodrážajú 
ekonomickú realitu. Na určenie toho, či sú opatrenia alebo súbor opatrení umelé, sa členské 
štáty presvedčia najmä o tom, či zahŕňajú jednu alebo viaceré z týchto situácií: a) právna 
charakteristika jednotlivých krokov, z ktorých sa opatrenie skladá, je v rozpore s právnou 
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na základe ktorého sa posudzuje, či ide o umelé opatrenie, a ktoré bolo 

uvedené v odporúčaní Komisie pod písm. f), a to situáciu, keď predpokladaný 

zisk pred zdanením je zanedbateľný v porovnaní s výškou predpokladanej 

daňovej výhody. Je to tak preto, že vytváranie takejto umelej úpravy by nedá-

valo zmysel, keďže ak by sa umele vytváral nízky zisk dcérskej spoločnosti, 

tak by sa aj rozdeľoval nízky zisk na účet materskej spoločnosti.  

V SR nad rámec tejto smernice, ktorá sa dotýka len pridružených práv-

nických osôb s najmenej 10 % majetkovou účasťou, sa v plnom rozsahu 

uplatňuje zásada zamedzenia hospodárskeho dvojitého zdanenia aj u fyzic-

kých osôb.42  

                                                                                                
podstatou opatrenia ako celku; b) opatrenie sa realizuje spôsobom, ktorý by sa bežne nepoužil 
pri rovnakom podnikateľskom konaní; c) opatrenie zahŕňa prvky, ktoré majú vzájomný kom-
penzačný alebo rušivý účinok; d) uzavreté transakcie majú kruhový charakter; e) opatrenie 
má za následok značnú daňovú výhodu, čo sa však neodráža v podnikateľskom riziku, ktoré 
daňovník podstupuje, ani v jeho peňažných tokoch.“ 

42 V SR ide o všeobecné vyňatie z predmetu dane u fyzických tak aj u právnických osôb 
vyplácanie podielu na zisku osobám, ktoré majú majetkovú účasť na základnom imaní a nad 
rámec smernice aj vyplácanie podielu na zisku členom štatutárneho a dozorného orgánu, 
podielu na likvidačnom zostatku, vyrovnacieho podielu a podielu na výsledku podnikania 
vyplácaného tichému spoločníkovi (ďalej len „dividendy“). Pod tento režim nespadá spoločník 
verejnej obchodnej spoločnosti a komplementár komanditnej spoločnosti. V koherencie 
s konsolidáciou verejných financií, keď štát niekoľko rokov robí reštriktívnu daňovú politiku 
prostredníctvom zužovanie možností oslobodenia od dane z príjmu a obmedzovaním polo-
žiek, ktoré znižujú základ dane, je v oblasti zdaňovania uvedených kapitálových príjmov 
(najmä vyplácaných do zahraničia, z ktorých sa neplatí zdravotné poistenie) ďalší nevyužitý 
zdroj pre príjmovú stránku štátneho rozpočtu, čo je v súlade s úniovým právom, ktoré pone-
cháva na rozhodnutí členských štátov, či uskutočnia dvojité hospodárske zdanenie dividend 
u fyzických osôb daňou z príjmov fyzických osôb. U ostatných uvedených príjmov, ako sú 
podiel na zisku členov štatutárnych a dozorných orgánov, podiel na likvidačnom zostatku, 
vyrovnací podiel a podiel na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi, sa EÚ 
nezaoberá hospodárskym dvojitým zdanením, ktoré je prípustné u fyzických aj u právnických 
osôb. Nesmie však takéto zdanenie obmedzovať základné slobody, najmä právo slobody 
usadiť sa. Nežiaduce je len právne dvojité zdanenie, ktoré postihuje daňovníka najmä pri 
cezhraničných transakciách, keď ten istý príjem ten istý daňovník má zdanený dvakrát ob-
dobnou daňou. Vyňatie z predmetu dane zdaňovanie dividend vytvára predpoklady na to, aby 
sa zneužíval daňový režim v SR daňovníkmi z iných štátov s cieľom vyhnúť sa zdaneniu 
dividend v domovskom štáte pri využití dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia. 
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4.3 Podmienky daňovej neutrality podľa smernice 2009/133/ES 

Podľa tejto smernice platí, že zlúčenie, rozdelenie, čiastočné rozdelenie 

a prevod aktív nemá za následok zdanenie kapitálových ziskov, ktoré sa 

vypočítajú ako rozdiel medzi skutočnou hodnotou prevedených aktív a pasív 

a ich hodnotou na daňové účely za podmienky, že preberajúca spoločnosť 

vypočíta všetky nové odpisy, zisky alebo straty podľa pravidiel platných pre 

prevádzajúcu spoločnosť, ak by nedošlo k predmetnej operácii.43  

Smernica 2009/133/ES tým, že vytvára spoločný daňový systém na úče-

ly dosiahnutia neukladania daní v súvislosti so zlučovaním, rozdeľovaním, 

čiastočným rozdeľovaním, prevodom majetku alebo výmenou akcií (ďalej aj 

„operácie“) a pri premiestnení sídla európskej spoločnosti a európskeho 

družstva, obsahuje aj ustanovenie o vylúčení pôsobenia výhod vyplývajúcich 

zo smernice, keď by predmetné operácie mali svoj hlavný cieľ alebo jeden 

z hlavných cieľov daňový únik alebo vyhýbanie sa plateniu daní.44 Kritériom 

pre posúdenie, či cieľom je daňový únik, je zhodnotenie, či sa operácie 

uskutočňujú z hospodárskych dôvodov, či tieto procesy sú ekonomicky pod-

ložené a nejde len o umele vykonštruované operácie.  

Podmienkou pre uplatnenie tejto možnosti vo všeobecnosti, t. j. aj 

u ostatných smerníc je, aby bola možnosť odmietnutia výhod zakotvená 

v príslušných ustanoveniach vnútroštátnych predpisov, inak odmietnutie 

výhod je sťažené voči subjektom, ktoré ju zneužijú na dosiahnutie čisto 

daňového zvýhodnenia. Vnútroštátne daňové predpisy majú obsahovať 

ustanovenia alebo všeobecnú zásadu zakazujúcu daňové úniky a vyhýbanie sa 

plateniu daní, pričom pri tejto smernici by išlo o implementáciu ustanovenia 

                                              
43 Článok 4 ods. 4 smernice 2009/133/ES. 

44 Článok 15 ods. 1 písm. a) smernice znie: „Členský štát môže odmietnuť uplatňovanie alebo 
ustúpiť od uplatňovania výhod vyplývajúcich zo všetkých alebo ktorejkoľvek časti ustanovení 
článkov 4 až 14, ak jedna z operácií uvedených v článku 1: a) má za svoj hlavný cieľ alebo 
jeden z hlavných cieľov daňový únik alebo vyhýbanie sa plateniu daní; skutočnosť, že operá-
cia nie je vykonaná z riadnych obchodných dôvodov, ako napríklad reštrukturalizácia alebo 
racionalizácia činností spoločností zúčastňujúcich sa na operácii, môže viesť k predpokladu, 
že hlavným alebo jedným z hlavných cieľov operácie je vyhýbanie sa plateniu daní alebo 
daňový únik.“ 
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čl. 15 ods. 1 písm. a) kodifikovaného znenia smernice. Takáto implementá-

cia je potrebná vzhľadom na to, že smernica nepôsobí priamo na predmetné 

operácie a musí byť implementovaná v celej šírke do právnych poriadkov 

členských štátov EÚ.45 Na dôvažok zásada právnej istoty vylučuje, aby 

smernice ustanovili povinnosti priamo jednotlivcom. Z tohto dôvodu sa člen-

ský štát nemôže dovolávať smerníc voči jednotlivcom, pokiaľ nemajú prí-

slušné ustanovenia implementované v príslušných právnych predpisoch. Pri 

predmetnej smernici je takáto implementácia ustanovenia čl. 15 ods. 1 písm. 

a) potrebná aj preto, že smernica je zameraná na daňové zvýhodnenie 

predmetných operácií, pričom nie je rozhodujúce, či ide o finančné, ekono-

mické alebo čisto daňové dôvody.46 Hlavným zámerom smernice je odstrániť 

daňové prekážky, ktoré brzdia koncentráciu spoločností.  

Možnosť odmietnutia daňového zvýhodnenia je daná v prípade, keď sa 

síce dosiahne ušetrenie transakčných nákladov spoločnosti v súvislosti s ria-

dením spoločnosti, no toto ušetrenie je v porovnaní s rozsahom daňového 

zvýhodnenia nepodstatné. Pri skúmaní, či ide o riadny obchodný dôvod je 

potrebné vykonanú koncentráciu hodnotiť z hľadiska stratégie ekonomické-

ho rozvoja spoločností, zvýšenia ich produktivity a konkurencieschopnosti 

pri súčasnom rešpektovaní pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže.47  

Naproti tomu výhody smernice nemožno odmietnuť, keď operácie usku-

točnené podľa kodifikovaného znenia smernice vedú k vyhnutiu sa platenia 

inej dane ako sú dane z príjmu, zisku a kapitálového zisku uvedené v Prílo-

he I, časť B smernice.48 V predmetnej veci išlo o vyhnutie sa platenia dane 

z prevodu a prechodu nehnuteľnosti.  

                                              
45 Rozsudok SD vo veci Kofoed, C-321/05, bod 46. 

46 Tamtiež, bod 30. 

47 Rozsudok SD vo veci Foggia, C-126/10, body 46,47, 49 a 52. 

48 Rozsudok SD vo veci Modehuis, C-352/08, výrok rozsudku. 
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Záver 

Porovnaním súčasného znenia skúmaných smerníc, rozhodnutí SD, ktoré 

definujú daňový únik, zneužívanie právnych predpisov, umelé konštrukcie, 

a odporúčania Komisie v súvislosti s agresívnym daňovým plánovaním, pri-

chádzame k záveru, že je nutné smernice novelizovať v súlade s odporúča-

ním Komisie, aby sa dosiahla harmonizovaná implementácia pravidla proti 

zneužívaniu. Expressis verbis definície týchto pojmov v odporúčaní Komisie 

sú postavené na širšom základe, ako sú v niektorých rozhodnutiach SD, čím 

sa stávajú pre daňovníka rigoróznejšími. Zneužitie právnych predpisov49 sa 

obvykle v rozhodnutiach SD spája len s úmyslom získať výhodu využitím 

umelej konštrukcie,50 hoci sa inak dodržiavajú formálne podmienky ustano-

vené v právnych predpisoch. V odporúčaní je zneužívanie právnych predpi-

sov spájané nielen s umelými úpravami, ale aj s popieraním predmetu, du-

cha a účelu daňového zákona. Taktiež v niektorých rozhodnutiach SD sa 

spája zneužívanie právnych predpisov s vytvorením umelej konštrukcie „iba 

na účely vyhnutia sa daňovej povinnosti“.51 V odporúčaní Komisie sa spája 

umelá úprava s „hlavným dôvodom vyhnutia sa daňovej povinnosti“, čo zna-

mená, že môžu byť aj iné dôvody vytvorenia určitej umelej úpravy, t. j. aj 

hospodárske, čo je tiež vymedzenie širšie, zahrňujúce viac možností, čo je 

pre daňovníka prísnejšie. V odporúčaní Komisie na posúdenie toho, čo je 

rozhodujúce, či získanie daňových výhod, alebo sú to hospodárske ciele, sa 

využíva porovnanie vytvorenej umelej úpravy so situáciou, keď daňovník 

získa daňovú výhodu, ktorá neodráža jeho podnikateľské riziko, ktoré by 

musel bez vytvorenia umelej úpravy podstúpiť a tiež jeho peňažné toky nie 

sú ekonomicky zdôvodnené. Na dôvažok sa posudzuje, či aj jeho dosiahnu-

tý nízky zisk pred zdanením je výsledkom umelej úpravy alebo sledu ume-

lých úprav. Na druhej strane rozhodnutia SD sofistikovane konštatujú, že 

                                              
49 Halifax, C-255/02, body 74-75. 

50 Rozsudky SD vo veci Thin Cap z 13. 3. 2007, C-524/04 body 72 a 74; vo veci Glaxo Wellco-
me z 17. 9. 2009, C-182/08, bod 89; vo veci Sitigation z 23. 4. 2008, C-201/05, bod 82; vo 
veci De Mons, C-311/08 z 21. 1. 2010, bod 65 a 66. 

51 Tamtiež, výrok rozsudku. 
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získanie daňových výhod založením spoločnosti v inom členskom štáte, kde je 

daňové zaťaženie nízke, nemôže postačovať na to, aby sa takáto transakcia 

označila za umelú konštrukciu.52 Zistenie vyslovene umelej konštrukcie musí 

byť postavené na zistení objektívnych skutočností, a to či sú skutočne vyko-

návané hospodárskej činnosti, či sú skutočne splnené materiálne, priestoro-

vé a personálne podmienky pre vykonávanie činnosti.53 Rozhodnutia SD tiež 

pripúšťajú, že v prípade umelých konštrukcií, ktoré slúžia vyhnutiu sa daňovej 

povinnosti54 a potreba zabránenia daňových únikov alebo zneužitia právnych 

predpisov môže byť dôvodom pre obmedzenie základných slobôd.55 Podľa 

ZFEÚ majú členské štáty právo v svojich daňových predpisoch rozlišovať 

medzi rezidentom a nerezidentom a prijímať opatrenia na zabránenie poru-

šovania vnútroštátnych právnych predpisov najmä v oblasti zdaňovania. Boj 

proti daňovým únikom však nemá byť postavený na svojvoľnej diskriminácii 

a skrytom obmedzovaní voľného pohybu kapitálu a platieb.56  

Na základe analýzy smerníc (2003/49/ES a 2011/96/EÚ) je zrejmý trend 

eliminovať zrážkovú daň v štáte zdroja + príjmu a dosiahnuť účinné zdane-

nie v členskom štáte rezidencie, t. j. v mieste usadenia. Z nášho pohľadu 

však tento presun zdaňovania síce napomáha voľnému pohybu kapitálu, 

integruje vnútorný trh EÚ a zabraňuje dvojitému zdaneniu, no na druhej 

strane vytvára priestor pre fabulovanie fiktívnych konštrukcií s cieľom do-

siahnuť dvojité nezdanenie, čo spôsobuje stratu príjmov do verejných roz-

počtov. Nedostatok príjmov štáty riešia zvyšovaním sadzieb daní a rozširo-

vaním daňového základu, čo v konečnom dôsledku daňovo zaťaží práve 

tých, ktorí riadne platia dane. Z tohto nazerania má zachovanie a využívanie 

dane zrážkou význam pre zabezpečenie zdroja pre verejné financie najmä 

vtedy, keď ide o príjmy vyplácané do štátov v postavení daňových rajov.  

                                              
52 Cadbury, C-196/04, výrok rozsudku. 

53 Tamtiež, bod 54 a 67. 

54 Rozsudok SD vo veci Fazenda Publica z 3. 10. 2013, C-282/12, bod 34, vo veci Cadbury 
z 26. 9. 2006, C-196/04, bod 50, 51 a 55. 

55 Eg.L1ankhorst, C-324/00, bod 37. 

56 Článok 65 ods. 3 ZFEÚ. 
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Problematika daňových podvodov, daňových únikov, vyhýbania sa da-

ňovým povinnostiam a dvojitého nezdanenia jednoznačne vyžaduje globálne 

riešenia prinajmenšom na úrovni EÚ.57 V oblasti zmlúv o zamedzení dvojité-

ho zdanenia EÚ odporúča, aby členské štáty ukončili tieto zmluvy so štátmi, 

ktoré napĺňajú kritériá pre daňové raje.  

Odporúčanie Komisie v súvislosti s agresívnym daňovým plánovaním 

poukazuje na možnosť dosiahnuť zabránenie dvojitého nezdanenia prostred-

níctvom implementovania do zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia doložky, 

na základe ktorej sa zrealizuje aspoň jedno zdanenie. Ďalej do vnútroštát-

nych daňových predpisov sa rekomanduje zakomponovanie všeobecného 

pravidla proti zneužitiu, podľa ktorého by sa mali posudzovať umelé úpravy, 

ktoré svojou podstatou odporujú ekonomickým a obchodným pravidlám a sú 

vykonštruované na účely vyhnutia sa zdaneniu.  
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Abstract: 
The cause of income polarization deepening in Slovakia is combined on actions of 
external negative factors in economic and political environment of the EU and on 
internal conditions shaping in slovak economy structure after 1989. Development of 
income polarization is a fundamental barrier not only for current consumption. The 
high rate of unemployment and long term unemployment, coupled with low levels of 
stagnating wages, indicates deep structural problems in the economy of many re-
gions. Revenue of age group of 50-64 year olds is at a lower level than active in-
come population together. Trend of an aging population and low wage levels repre-
sent the serious risk for fulfillment of social security funds in the future.The level of 
future retirement pensions will likely be lower than present. Development of current 
wages and retirement pensions in most regions will not contribute to an increase in 
domestic consumption and is not significant determinant for economic growth. The 
number of beneficiaries in material need is increasing. The most problematic re-
gions in terms of income polarization can be classified: Prešov, Košice and Banská 
Bystrica counties. Without significant problems of income polarization are only 2 of 
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Úvod 

Príčinu prehlbovania príjmovej polarizácie v slovenskej spoločnosti 

možno vidieť v kombinácii negatívnych faktorov pôsobiacich vo vonkajšom 

ekonomickom a politickom priestore EÚ a vnútorných podmienok formova-

nia štruktúry slovenskej ekonomiky na regionálnom základe po roku 1989.  

Súčasné bremená verejných dlhov a súkromného zadlženia sú zásadné 

ekonomické premenné, ktorých ignorovanie v čase krízy znamená signifi-

kantné zlyhanie politiky i ekonomickej vedy, na čo dopláca obyvateľstvo 

v mnohých krajinách sveta. Narastá nerovnosť, nenapĺňa sa potreba štruktu-

rálnych reforiem, pretrvávavajú globálne nerovnováhy a pre finančný systém 

sú charakteristické skôr špekulácie než realizácia investícií, ktoré by vytvá-

rali pracovné miesta. Nedostatočné investície vo verejnom sektore vedú 

k formovaniu generácie mladých ľudí, ktorí žijú už niekoľko rokov bez práce. 

Z pohľadu budúcnosti Európy je táto realita bremenom v zmysle nastúpené-

ho trendu starnutia populácie. Pre krajiny je charakteristická vysoká miera 

dlhodobej nezamestnanosti a vo všeobecnosti potreba práce pri aplikovaní 

nových technológii1 naďalej klesá. Súčasný počet nezamestnaných v EÚ už 

dosahuje hranicu 28 miliónov a Európska komisia počíta s tým, že neza-

mestnanosť sa aj v roku 2015 udrží na úrovni 12 %. 

O tom aká je situácia zlá, sa skôr ako z vývoja HDP, ktorý sa oficiálne 

považuje za meradlo úspechu, viac možno dozvedieť z toho čo sa deje 

s príjmami obyvateľstva. V dôsledku krízy sa polarizácia príjmov ešte viac 

prehlbuje, nerovnosť vedie v jednotlivých krajinách k slabšiemu dopytu. Reál-

ny príjem väčšiny obyvateľstva nestúpol. Jeho úspory sa vyčerpávajú, mzdy 

stagnujú, z čoho vyplýva, že sú významne obmedzené možnosti aktuálnej 

tvorby majetku a manévrovací priestor pre spotrebu sa zásadne zužuje. 

Jedinými, ktorí mali z kvantitatívneho uvoľňovania prospech sú existujúce mi-

nimálne počty najbohatších (v porovnaní s ostatným obyvateľstvom), ktorých 

výdavky nemôžu byť dostatočne veľké aby podporili rast reálnej ekonomiky. 

                                              
1 Technológie spolu s prístupom k nerastnému bohatstvu sa pripisujú na vrub obrovských 
rozdielov medzi príjmami bohatých (ekonomicky vyspelých) a chudobných (rozvojových) krajín.  
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„Nové“ peniaze viedli k rastu cien akcií a dlhopisov, avšak len veľmi málo 

domácností tieto aktíva vlastní.2 Najväčšie spoločnosti dosahujú práve 

v období krízy rekordné zisky, za ktorými je možné vidieť razantné znižova-

nie výrobných nákladov, sprevádzané poklesom reálnych miezd a rastom 

nezamestnanosti.  

Otvorené diskusie o spoločenských a ekonomických problémoch v dôsled-

ku prehlbovania príjmovej polarizácie boli prvýkrát artikulované na Svetovom 

ekonomickom fóre v Davose v roku 2013 a v roku 2014 zdôraznené ako 

jedno z najväčších celosvetových rizík v nasledujúcich rokoch.3 Podľa Stig-

litza (2014) „ani na jednom brehu Atlantiku trhová ekonomika pre väčšinu 

obyvateľov neplní svoju funkciu“ a upozorňuje na cenu polarizácie príjmov 

pre globálnu spoločnosť. 70 % ľudí na svete žije v krajinách, kde sa príjmo-

vé nerovnosti za posledných 30 rokov zvýšili.  

Hľadanie ciest oživenia ekonomického rastu nie je v krajinách EÚ jed-

notné, názory v prístupe k uvoľneniu „zošnurovanému kompaktu“ sa rôznia. 

Súčasné tempo štrukturálnych reforiem je vzhľadom na demografické trendy 

nedostatočné. Rozhodovanie lídrov krajín EÚ je komplikované i súčasnými 

sankčnými postupmi voči Rusku v súvislostiach ekonomických a geopolitic-

kých procesov. Dlhové bremená sú významnou bariérou pre adaptačné pro-

cesy spojené s budúcimi nárokmi v zmysle zásadne sa meniacich prírod-

ných podmienok pre všetky krajiny EÚ. Adaptácia ekonomík na klimatické 

zmeny bude vyžadovať enormné investície do jednotlivých hospodárskych 

odvetví, najmä v oblasti energetiky, poľnohospodárstva, dopravy a celého 

spektra infraštruktúry spoločnosti (od informácií po zdravotníctvo), na čo 

                                              
2 Napr. v USA až tretinu cenných papierov vlastní 1 % najbohatších obyvateľov. Po prasknutí 
realitnej bubliny klesol majetok štyroch pätín obyvateľstva, uložený najmä v nehnuteľnostiach.  

3 Trend zrýchľovania príjmovej a majetkovej nerovnosti sa začal podľa OECD už na prelome 
70. a 80. rokov 20. storočia. Podľa SB v rokoch 1988 až 2008 1 % najbohatších zvýšilo svoj 
príjem o 60 %, u dolných 5 % obyvateľstva príjem nerástol vôbec. Podľa štúdie organizácie 
Oxam 85 najbohatších vlastní taký majetok ako 3,5 miliardy najchudobnejších a 1 % najbo-
hatších má majetok v hodnote 110 biliónov USD. Medzi Slovákmi je 45 multimilionárov s ma-
jetkom spolu 5 mld.USD (v ČR 260 multimilionárov/30 mld. USD, v Maďarsku 365/40 mld. 
USD a v Poľsku 775/90 mld. USD).  
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budú krajiny reagovať rozdielnou mierou práve v závislosti od ďalšieho vývo-

ja príjmovej polarizácie a riešení dlhového bremena.  

Slovensko je v uvedených súvislostiach vonkajšieho charakteru slabším 

partnerom z pohľadu toho, že je malou, otvorenou ekonomikou, a tým mimo-

riadne závislou a zraniteľnou. Po roku 1989 prešla zmenami radikálneho 

charakteru, s výsledkom súčasných signifikantných rozdielov v ekonomickej 

výkonnosti, zamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti v jednotlivých re-

giónoch. Tieto sa premietajú tak v prehlbovaní príjmovej polarizácie medzi 

jednotlivými regiónmi, ako aj vnútri týchto regiónov. Podľa Pauhofová (2010; 

2012), Pauhofová, Páleník (2013), Pauhofová, Martinák (2014) a Želinský 

(2010) vývoj v oblasti stratifikácie príjmov na regionálnej úrovni ukazuje, že 

v krízových podmienkach nie sú disponibilné príjmy väčšiny obyvateľstva 

schopné podieľať sa na žiaducom zvýšení domácej spotreby. Znamená to, 

že nie sú významným príspevkom k hospodárskemu rastu. Tento sa takmer 

výhradne opiera o export krajiny, závislom na vonkajšom dopyte.  

1 Charakteristika príjmovej polarizácie v regiónoch Slovenska 
v kontexte jej príčiny a dôsledkov  

Súčasné parametre ekonomického vývoja Slovenska dokazujú, že pre 

hospodársky rast je prehlbovanie polarizácie príjmov nielen významné nega-

tívum, ale že celkovo prispieva i k volatilite a nestabilnosti ekonomiky. Nejde 

o nejaký hypotetický vplyv, ale o prejavy reálneho charakteru. Politické pro-

cesy sú tými, ktoré produkujú výsledky nižšieho rastu a menšej rovnosti. 

V prípade Slovenska išlo primárne o realizáciu transformačného procesu po 

roku 1989, ktorý v zmysle liberalizácie, privatizácie a deregulácie (decentra-

lizácie) viedol k premene hospodárskeho profilu krajiny v jej regiónoch. Vply-

vom jednotlivých politík a diferencovanou mierou schopnosti adaptácie po-

tenciálu týchto regiónov na meniace sa podmienky sa následne menil život 

ich obyvateľov i po vstupe Slovenska do EÚ, do eurozóny i po odštartovaní krí-

zy. Markantným prejavom schopnosti či neschopnosti adaptácie na zmenené 

podmienky sú pohyby na pracovnom trhu v smere zvyšovania zamestnanosti, 
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či rastu nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti. S tým súvisí na 

jednej strane i vývoj miezd, na strane druhej spôsob a výška aplikovanej 

štátnej ingerencie v prípade kolapsov na trhu práce. Nie všetky politiky zod-

povedajúco reagovali na komplexnosť zmien potenciálov regiónov, čo sa 

naplno prejavilo v raste príjmovej polarizácie nielen medzi vidieckym priesto-

rom a mestami, ale najmä vo vygradovaní úpadku niektorých regiónov vý-

chodného a stredného Slovenska postupne, predovšetkým v Prešovskom, 

Košickom a Banskobystrickom kraji.  

2 Súvislosti polarizácie príjmov a spotreby  

Naštartovanie domácej spotreby na strane domácností sa počas krízo-

vého obdobia zatiaľ nedarí. Manévrovací priestor pre spotrebu sa z pohľadu 

čistých príjmov obyvateľstva (priemerné príjmy) od roku 2010 zužuje. Prí-

rastky čistých príjmov za obyvateľstvo celkom vykazujú veľmi nízke hodnoty, 

príjmy predaktívneho obyvateľstva reálne klesajú. Osoby 50 – 64-ročné 

disponujú príjmami s nižšou úrovňou ako aktívne obyvateľstvo celkom. Ten-

to vývoj je mimoriadne problematický, nakoľko u osôb 50 – 64-ročných ide 

o obdobie blížiaceho sa vrcholu, resp. vrcholu akumulácie pracovných skú-

seností, kedy by vo všeobecnosti mala byť práca hodnotená na najvyššej 

úrovni, z ktorej sa následne vymeriavajú základy pre starobné dôchodky. 

V prípade súčasných 50 – 64-ročných je však príjmová situácia taká, že ich 

budúce starobné dôchodky nemajú „šancu“ dosiahnuť v presune do kategó-

rie nad 64 rokov veku súčasnú úroveň dôchodkov 65 – 79-ročných (pokiaľ 

nedôjde k administratívnym úpravám pre výpočet základov, resp. ak budú 

títo v núdzi nútení a schopní ďalej participovať na trhu práce a ak budú na 

pracovnom trhu vôbec žiadaní). Pre oblasť spotreby to však znamená, že 

v krátkodobom a strednodobom časovom horizonte nebude príspevok tejto 

vekovej kategórie obyvateľstva na jej zvýšení takmer žiadny. Navyše takýto 

vývoj príjmov i pre budúcnosť zakladá vysoké nároky na zdroje fondov sociál-

neho zabezpečenia (vrátane fondov penzijných). Pravdepodobne sa vytvára 

i priestor pre budúce problémy v medzigeneračnej solidarite a konflikty, ktoré 
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budú vychádzať z gradovania náročnosti sociálneho zabezpečenia pre et-

nické skupiny a z nesúhlasu tohto financovania väčšinovou populáciou. Vý-

voj čistých príjmov aj v ďalších dvoch vekových kategóriách obyvateľstva 

(65 – 79 a 80 a viac ročných) ukazuje na veľmi nízke reálne prírastky, čím 

tiež nie je vytváraný dostatočne veľký priestor pre významnejší rast spotre-

by, napriek tomu, že počet ľudí týchto vekových kategórií sa zväčšuje (na-

stúpený trend starnutia populácie). Proporcie medzi čistými príjmami jednot-

livých skupín a vekových kategórií obyvateľstva za sledované obdobie udá-

va nasledujúca tabuľka. 

Tab. 1: Vývoj čistých príjmov obyvateľstva na Slovensku  
(euro, s. c. r. 2013) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Spolu 418 430 458 473 486 501 504 510 514 

Prediktívni 257 264 283 296 279 276 270 267 256 

Aktívni 491 502 539 551 552 566 569 573 577 

50 – 64-roční 439 454 476 494 524 543 552 559 560 

65 – 79-roční 316 329 347 358 396 416 421 436 447 

Nad 80 rokov 302 315 335 342 372 384 379 384 394 

Zdroj: Vlastné spracovanie z údajov zo Sociálnej poisťovne SR. 

Je zrejmé, že v uvedených súvislostiach proporcií vývoja čistých príjmov 

za skupiny obyvateľstva je možné polemizovať s adekvátnosťou realizova-

ných politík, tak sociálnej (ktorá naďalej pôsobí plošne a disponuje limitova-

nými zdrojmi z dôvodu krízových podmienok a ich viazanosti na verejné dlhy 

v eurozóne), ako aj hospodárskej politiky (z pohľadu vývoja miezd smerova-

nej primárne na podporu exportne orientovaných podnikov, bez významnej-

šieho adresovania podpory podnikom pôsobiacich na domácich lokálnych 

trhoch). Stagnácia miezd4 sa spolu s daňovými a odvodovými základmi 

                                              
4 Celkovo je prístup k zvyšovaniu mzdovej hladiny zo strany zamestnávateľov nesúhlasný, 
v prípade navrhnutého zvýšenia minimálnej mzdy od 1. 1. 2015 z 352 na 380 eur „operujú“ 
s argumentom, že pre zamestnávateľov pôjde o také zvýšenie nákladov, ktoré môže negatív-
ne pôsobiť na konurencieschopnosť slovenského priemyslu. Aktuálny problém prijatých 
sankcií EÚ voči Rusku pravdepodobne situáciu nepomôže riešiť. 
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premieta v existujúcej úrovni disponibilných príjmov, s ktorými obyvateľstvo 

vstupuje na spotrebiteľský trh a rozhoduje sa koľko z nich použije na spotrebu 

a koľko na úspory. Neistota, vyplývajúca z vývoja na pracovnom trhu,5 núti 

väčšinu pracujúceho obyvateľstva k aspoň minimálnej tvorbe úspor v dôsled-

ku nepredvídateľných udalostí (dočasná či trvalá strata príjmu, resp. choro-

ba). V súvislosti s tým je pozitívnou skutočnosť, že slovenské domácnosti 

nie sú zadlžené v takej miere ako domácnosti napr. v Holandsku, Španiel-

sku, Taliansku či na Cypre. Oficiálne prezentovaný vývoj inflácie akoby nie 

vždy odrážal reálne evidovanú plynulo rastúcu hladinu cien minimálne za 

oblasť potravín a alkoholických nápojov, ktoré má bežný spotrebiteľ možnosť 

sledovať denne. Keďže významnejší rast miery inflácie spotrebiteľských cien 

nie je vykázaný, mzdy „nemusia“ rásť, aj napriek tomu, že produktivita práce 

rastie. Hrubý disponibilný dôchodok za domácnosti vplyvom krízových pod-

mienok v roku 2009 radikálne poklesol a s ním i konečná spotreba domác-

ností. Od tohto obdobia začína krivka miery inflácie HICP kopírovať krivku 

konečnej spotreby domácností, s ich úplným „zblížením sa“ za rok 2013, 

kedy línia hrubého disponibilného dôchodku domácností klesá prudko dolu. 

Uvedený vývoj dokumentuje nasledujúci graf.  

                                              
5 V rámci reformy pracovného trhu v krajinách EÚ možno očakávať reštrukturalizáciu pracov-
ných miest, znižovanie mzdovej náročnosti a nižšie odmeny pre novovzniknuté pracovné 
miesta nielen vo väzbe na podporovaný impakt technológií vo výrobe, ale najmä na celkový 
tlak konkurencieschopnosti. Toho sa budú držať i najväčší výrobcovia, ako aj dcérske spo-
ločnosti a firmy pôsobiace v slovenských podmienkach. V prípade viacerých regiónov Slo-
venska je možné predpokladať, že bude dochádzať k orientácii na vytváranie dočasných 
miest a na práce sezónneho charakteru, za čo sa štatisticky žiaduco vykáže pokles neza-
mestnanosti. Pôjde však o miesta s trvalo nízkymi mzdami a bez sociálnej ochrany. Nové 
formy pracovných úväzkou tak nepovedú k významnému zvýšeniu úrovne pracovných príj-
mov a teda neprispejú k rastu spotreby. 
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Graf 1: Prírastky hrubého disponibilného dôchodku  
a konečnej spotreby domácností v rokoch 2005 – 2013 

Zdroj: Vlastné spracovanie z údajov ŠÚ SR.  

Pri dosahovaní zlých parametrov vývoja disponibilných dôchodkov do-

mácností a prehlbovania príjmovej polarizácie zohrávajú dôležitú úlohu sta-

bilizačné nástroje. Vnútorná štruktúra disponibility príjmov podľa skupín oby-

vateľstva je ovplyvňovaná v prípade výrazne nízkej úrovne rôznych druhov 

dôchodku, vo väzbe na životné minimum, dávkami v hmotnej núdzi. Tieto sú 

istým korigujúcim nástrojom pri hroziacom prepade jednotlivých osôb a rodín 

do materiálnej a absolútnej chudoby. V závislosti od ich hladín im možno 

prisúdiť aj istú úlohu pri udržaní aspoň minimálnej úrovne spotreby. Rast 

počtu poberateľov dávok v hmotnej núdzi však signalizuje zvyšovanie prob-

lémov s udržaním minimálneho životného štandardu a zároveň demonštruje 

zužovanie manévrovacieho priestoru pre spotrebu. Dôvody poberania dávky 

v hmotnej núdzi dokumentujú stratu predchádzajúceho vyššieho príjmového 

statusu (vyššieho ako životné minimum). Rast limitov pre zvýšenú účasť na 

spotrebe predstavuje zvyšujúci sa počet osôb poberajúcich dávky v hmotnej 

núdzi (k 1. 12. 2013 to bolo už 211,45 tisíc osôb) tak, ako to udáva nasledu-

júci graf.  
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Graf 2: Vývoj počtu poberateľov dávok v hmotnej núdzi v SR  
(20 – 60-roční) 

Zdroj: Spracovanie údajov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Prehlbovanie polarizácie príjmov a ich aktuálna úroveň nezakladá ani pri 

účasti súčasnej štátnej ingerencie v oblasti sociálnych výdavkov výraznejšie 

príspevky k želateľnému rastu domácej spotreby na strane domácností. 

Regionálna kompozícia problémov spotreby domácností je ešte výraznejšia 

ako za SR celkom a je determinovaná vývojom príjmovej stratifikácie obyva-

teľstva na úrovni okresov SR, primárne za oblasť hrubých miezd a starob-

ných dôchodkov.  

3 Regionálny rozmer polarizácie príjmov v oblasti miezd  
a zamestnanosti 

Naznačená príjmová polarizácia nie je v regionálnom priemete za Slo-

vensko rovnomerná. Nasledujúci obrázok dokumentuje mediány hrubých 

miezd, ktoré udávajú najnižšie parametre najmä v okresoch Prešovského kra-

ja (Bardejov, Medzilaborce, Sabinov,Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svid-

ník, Vranov nad Topľou). V Banskobystrickom kraji ide o okresy Poltár, Ri-

mavská Sobota a Veľký Krtíš, v Nitrianskom kraji je to okres Komárno a v Ži-

linskom kraji okres Námestovo. Nejde však len o nízku úroveň pracovných 

príjmov, ale vo väzbe na vývoj nezamestnanosti, najmä dlhodobej, možno 
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konštatovať, že už v dlhšom časovom horizonte sa v dotknutých okresoch 

Prešovského kraja príjmová polarizácia prehlbuje, s výrazným akcentom ge-

nerovania chudoby (Pauhofová 2012, Senaj, Zavadil 2012, Želinský 2010).  

 

Obr. 1: Mediány hrubých miezd v SR na úrovni LAU-1 v roku 2013 
(EUR/mes.) 

Zdroj: Spracované zo Sociálnej poisťovne SR. 

Dotknuté okresy dlhodobo „zápasia“ s poklesom a nízkou úrovňou eko-

nomickej výkonnosti. Z pohľadu správy územia ide väčšinou o sídla s nižším 

počtom populácie, s výrazným podielom staršieho obyvateľstva. V súčasnosti 

sa rieši forma spájania menších sídiel. V niektorých z nich sú nižšie predpo-

klady zamestnateľnosti rómskej populácie (Mušinka, 2014). Fundamentál-

nou bariérou v uvedených regiónoch je nedoriešená dopravná infraštruktúra, 

ktorá je základným predpokladom pre smerovanie investícií a hospodár-

skych stimulov. Napriek tomu, že sa v roku 2013 podarilo v porovnaní s pred-

chádzajúcimi rokmi krízy nezamestnanosť mierne znížiť, naďalej zostáva na 

mimoriadne vysokej úrovni v Prešovskom, v Košickom a Banskobystrickom 

kraji, tak ako to uvádza nasledujúca tabuľka. Spolu s nízkou úrovňou pra-

covných dôchodkov ide o prostredie so signifikantne nízkym spotrebiteľským 

dopytom.  



131 

 
Tab. 2: Miera evidovanej nezamestnanosti v krajoch SR (%) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

SR 11,36 9,40 7,99 8,39 12,66 12,46 13,59 14,44 13,50 

Bratislavský 2,60 2,29 1,98 2,27 4,36 4,63 5,41 5,72 6,17 

Trnavský 7,15 5,22 4,30 4,29 8,37 8,17 8,88 9,43 9,16 

Trenčiansky 6,80 5,19 4,50 4,95 10,13 9,51 9,95 10,89 10,74 

Nitriansky 11,39 9,09 7,10 7,41 11,72 11,76 13,27 14,08 12,52 

Žilinský 9,33 7,03 5,55 6,20 10,89 10,86 11,91 12,79 12,51 

Banskobystrický 18,32 16,12 14,10 14,25 19,19 18,86 19,83 20,81 18,26 

Prešovský 15,77 13,68 12,05 12,86 18,29 17,75 18,95 20,66 19,35 

Košický 17,50 15,18 13,02 13,50 17,30 16,78 18,76 19,58 17,23 

Zdroj: Spracované zo Regdat. 

Vysoká miera nezamestnanosti v uvedených regiónoch, spolu s mierou 

dlhodobej nezamestnanosti a nízkych hladín miezd indikuje vážny problém 

nielen z hľadiska obmedzení súčasnej a budúcej spotreby, ale dokumentuje 

existenciu zložitých štrukturálnych otáznikov v hospodárskej báze regiónov.  

Tab. 3: Dlhodobá nezamestnanosť v SR (%) 

 

2005 2008 2010 2011 2012 2013 

DN >4 DN >4 DN >4 DN >4 DN >4 DN >4 

Bratislavský  21,6 3,2 17,1 3,6 23,9 1,7 25,0 1,7 31,3 2,5 33,8 3,7 
Trnavský  38,8 11,0 27,5 11,9 35,0 5,4 33,9 4,8 38,6 6,0 39,4 7,7 
Trenčiansky  36,9 9,2 29,0 11,7 38,0 6,0 37,3 5,9 40,6 6,9 44,4 10,1 
Nitriansky  52,5 19,6 38,9 19,4 45,1 11,0 43,3 9,8 46,9 10,8 50,2 14,1 
Žilinský  42,2 11,8 34,8 16,2 40,2 8,5 38,3 8,0 42,8 8,8 45,5 11,3 
Banskobystrický  56,9 21,6 52,9 27,7 58,5 21,5 56,4 21,5 58,0 22,7 61,8 27,0 
Prešovský  55,5 21,2 46,8 22,9 54,7 17,0 53,4 17,3 56,4 19,3 61,1 24,0 
Košický  58,5 21,7 49,1 24,9 54,7 18,5 54,7 18,2 57,5 20,2 60,9 24,0 
SR 51,2 18,1 43,3 21,2 48,4 14,0 47,2 13,6 50,3 15,0 53,6 18,4 

Poznámka: DN = podiel dlhodobo nezamestnaných na celkovej evidovanej 
nezamestnanosti. >4 = podiel uchádzačov o zamestnanie v evidencii nezamest-

nanosti po dobu viac ako 4 roky na celkovej evidovanej nezamestnanosti. 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Ak je dlhodobo nezamestnaných takmer štvrtina z celkovo nezamestna-

ných v Prešovskom a Košickom kraji a v Banskobystrickom viac ako štvrtina, 
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je namieste otázka prečo aktívna politika trhu práce nebola v týchto regió-

noch úspešná, akým spôsobom „pracovali“ finančné zdroje smerujúce do 

týchto regiónov a aké postupy sa zvolili v ostatných politikách, aby k tak 

výrazným nerovnostiam v ekonomickej výkonnosti a v príjmovej stratifikácii 

regionálneho charakteru na Slovensku nedošlo. Vysvetlenia je možné nájsť 

v podrobnom exkurze do reálií reštrukturalizácie hospodárstva v rámci trans-

formačného procesu na regionálnom základe, v ktorom sa v konečnom 

dôsledku odhalia kontúry úzkych rezortných prístupov na jednej strane 

a hospodárskej politiky orientovanej primárne na „zohľadňovanie“ vonkajšie-

ho dopytu na strane druhej. Medzi nimi vo vyšších sférach pôsobili/pôsobia 

rôzne skupinové záujmy domácej a zahraničnej proveniencie, s priamym 

alebo sprostredkovaným vplyvom na tvorbu jednotlivých politík a na finančný 

sektor. Bez takejto analýzy, či exkurzu, sa ťažko vysvetľuje situácia, ktorú 

dokumentuje nasledujúca tabuľka o stave a vývoji stratifikácie čistých príj-

mov obyvateľstva na vidieku a v mestách a rozdiely medzi nimi. Jednoznač-

ným výsledkom je totiž pretrvávajúca nízka úroveň príjmov väčšiny obyva-

teľstva na vidieku i v mestách, „slabé zastúpenie“ tzv. strednej vrstvy obyva-

teľstva a ultra úzka skupina „bohatých“. K poklesu podielu obyvateľstva 

v príjmovom intervale do 500 eur a k jeho nárastu v intervale od 500 do 

1 000 eur v sledovanom období je nutné „priradiť“ vysokú mieru nezamest-

nanosti, najmä dlhodobej a skutočnosť, že v regionálnom priemete ide o sig-

nifikantné rozdiely v polarizácii príjmov a jej postupnom prehlbovaní. Kým 

v roku 2011 patrili k problémovým Prešovský a Košický kraj, v ďalšom ob-

dobí sa priradil kraj Banskobystrický a Nitriansky. Určité prvky problémového 

charakteru sa v súčasnosti objavujú i v prípade niektorých okresov Tren-

čianskeho a Žilinského kraja. Nejde len o indikátory vývoja čistých príjmov, 

ale aj vývoj hrubých miezd, starobných dôchodkov a počtu poberateľov dá-

vok v hmotnej núdzi, taktiež o vývoj ich kombinovaných ukazovateľov a cel-

kový súčasný stav. Zdá sa, že zatiaľ bez vážnejších excesov v príjmovej 

polarizácii zostávajú len okresy Bratislavského a Trnavského kraja.  
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Tab. 4: Stratifikácia čistých príjmov obyvateľstva v mestách a na vidieku  
(%, s. c. roku 2005) 

  

2005 2009 2010 2011 2012 2013 

mesto vidiek mesto vidiek mesto vidiek mesto vidiek mesto vidiek mesto vidiek 

0-500 83,4 92,2 74,9 85,2 72,7 83,8 73,0 83,2 72,3 83,0 71,7 82,1 

500-1000 13,4 7,0 20,2 13,0 21,9 14,3 21,2 14,6 21,7 14,7 22,3 15,5 

1000-1500 1,9 0,6 2,9 1,1 3,3 1,2 3,4 1,5 3,5 1,5 3,6 1,6 

1500-2000 0,5 0,1 1,0 0,3 1,1 0,3 1,1 0,4 1,2 0,4 1,2 0,4 

2000+ 0,6 0,1 0,9 0,3 1,0 0,3 1,1 0,4 1,2 0,4 1,1 0,4 

Zdroj: Vlastné spracovanie údajov zo Sociálnej poisťovne SR. 

K zhoršovaniu príjmovej situácie obyvateľov vo vidieckych regiónoch 

Slovenska prispel špecifický „rozmer“ transformácie pôdohospodárstva, teda 

nejde iba o poľnohospodárstvo. V ďalšom období sa na prehlbovaní príjmo-

vej polarizácie na vidieku podieľala politika poľnohospodárstva a vidieka 

a hospodárska politika, ktoré nezohľadňovali špecifický rozmer diferencova-

ných problémov slovenského vidieka a nevenovali dostatočnú pozornosť 

zániku mnohých nepoľnohospodárskych činností,spoliehajúc sa na riešenia 

prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ. Vlastný rozpad poľnohospodár-

skej bázy, nie vždy efektívne delimitácie pridruženej výroby, existujúcej 

v rámci JRD, a málo úspešná diverzifikácia poľnohospodárskych činností, 

viedli k nástupu tzv. agrárnej nezamestnanosti. Kým v niektorých regiónoch 

boli nezamestnaní čiastočne absorbovaní v iných odvetviach hospodárstva, 

v okresoch Prešovského,Košického a Banskobystrického kraja sa doteraz 

situácia nevyriešila. Naopak, okrem vidieka sa k problematickým regiónom 

postupne priradili aj niektoré mestá, v ktorých v dôsledku krízy došlo k vý-

padku produkčných kapacít v oblasti priemyslu i služieb. Vysoká produkčná 

schopnosť poľnohospodárstva v okresoch Nitrianskeho kraja a na juhu Tr-

navského a Košického kraja, daná najmä prírodnými podmienkami, „udrža-

la“ poľnohospodársku prvovýrobu a príjmy zamestnaných v tomto odvetví. 

V regiónoch s nižšou produkčnou schopnosťou poľnohospodárstva, ktorá 

bola v minulosti „dopĺňaná“ príjmami z pridružených výrob (od spracovateľ-

ských až po stavebnú činnosť), a ktoré boli schopné zamestnávať v rôznej 
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miere úväzkov podstatnú časť vidieckeho obyvateľstva, po roku 1989 došlo 

k zásadnému poklesu hospodárskych aktivít, k celkovému oslabeniu eko-

nomickej výkonnosti a k prepadu príjmov vidieckeho obyvateľstva. Likvidácia 

a ďalšia privatizácia podnikov v odboroch strojárskeho, spracovateľského 

priemyslu a ťažby, ktorá zamestnávala i časť obyvateľstva v spádových ob-

ciach na vidieku, proces prehlbovania polarizácie príjmov s príchodom krízy na 

Slovensko urýchlila. Pre ilustráciu vývoja podmienok pred a počas krízy v Pre-

šovskom kraji, ako najproblémovejšieho regiónu Slovenska z pohľadu príjmo-

vej polarizácie, je v nasledujúcom grafe uvedený vývoj zamestnanosti v od-

vetviach dôležitých početnosťou zamestnávaných osôb v období 2005 – 2013.6  

 

Graf 3: Vývoj zamestnanosti v Prešovskom kraji  
(počty zamestnancov vo vybraných odvetviach) 

Zdroj: Vlastné spracovanie údajov zo Sociálnej poisťovne SR. 

                                              
6 Ide o odvetvia, v ktorých bolo v roku 2005 zamestnaných viac ako 2 000 pracovníkov. 
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Z pohľadu zamestnanosti mala pre dotknutý región v roku 2005 za ob-

lasť priemyslu najväčšiu dôležitosť výroba kovových konštrukcií a kovových 

výrobkov, odevná výroba a spracovanie kožušín, v ktorých možno po roku 

2009 evidovať prudký pokles počtu pracovníkov. Významne klesala i za-

mestnanosť v drevárskej a textilnej výrobe. Znížil sa tiež počet zamestna-

ných vo výrobe potravín a nápojov. Zmenšenie fundamentálneho základu 

pre oblasť príjmov za priemysel i poľnohospodárstvo tak v mestách, ako aj na 

vidieku, charakterizuje väčšinu okresov ako úpadkové. Vývoj mzdovej úrov-

ne za dotknuté odvetvia dokumentujú krivky na nasledujúcom grafe. Výška 

úrovne hrubej mzdy sa, až na malé výnimky, za jednotlivé odvetvia význam-

nejšie nezmenila, skôr počas celého sledovaného obdobia stagnovala.  

 

Graf 4: Vývoj miezd v Prešovskom kraji (vybrané odvetvia) 

Zdroj: Vlastné spracovanie údajov zo Sociálnej poisťovne SR. 



136 

 
Napriek prezentovanej situácii, ktorá určite nie vyčerpávajúco charakte-

rizuje vývoj a súčasný stav v mnohých oblastiach ekonomiky a spoločnosti 

Prešovského kraja, je nasledujúci obrázok viac ako zaujímavým.  

 

Obr. 2: Plánované investície do priemyselnej výroby v roku 2014 

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR. 

Príspevkom k zisteniu stavu príjmovej polarizácie na Slovensku, dokresľu-

júcim jej priestorovú dimenziu, je podiel osôb poberajúcich dávky v hmotnej 

núdzi na zamestnaných v okresoch SR, ktorý udáva nasledujúci obrázok. 

Opäť je dokázaný problémový charakter vývoja príjmov v Prešovskom, Ko-

šickom a Banskobystrickom kraji. V Banskobystrickom kraji za okresy Revú-

ca a Rimavská Sobota úzko korešponduje s mierou dlhodobej nezamestna-

nosti. Podobne je tomu aj za okresy Prešovského a Košického kraja, v kto-

rých je podiel poberateľov dávok v hmotnej núdzi na zamestnaných v inter-

vale 25 – 50 %. 
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Obr. 3: Podiel poberateľov dávok v hmotnej núdzi na zamestnaných  
v SR na úrovni LAU-1 (%, 2013) 

Zdroj: Spracovanie údajov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Regionálny charakter polarizácie príjmov na Slovensku je priamo súvi-

siaci so štrukturálnymi problémami hospodárskych základní jednotlivých 

regiónov, čo dokazujú nielen vysoké hodnoty miery nezamestnanosti, ale 

najmä nezamestnanosti dlhodobej. Nízka príjmová úroveň nedokáže v po-

dobe obmedzeného potenciálneho dopytu motivovať zmeny ponuky na re-

gionálnych a mimoregionálnych trhoch v rámci Slovenska. Bez jasnej kom-

plexnej regionálnej politiky, cielenej podpory variety domácej ponuky a sti-

mulácie domáceho dopytu nemožno očakávať v tejto oblasti žiadne zmeny. 

Zhoršujúce sa vonkajšie prostredie EÚ, dôsledky, ktoré vyplývajú z ťažko-

pádneho rozhodovania pri riešení dlhového bremena a dopadu reálnych 

sankcií voči Rusku, budú musieť byť zohľadnené aj v prípade hospodárskej 

politiky Slovenska. Nestačí počítať s rozhodnutiami prijatými v „bruselskej 

centrále“, ale v rozhodujúcej miere začať spoliehať sa a využívať vlastný, 
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ešte existujúci potenciál, mobilizovať ho zvnútra.7 Zodpovednou orientáciou 

viac na hľadanie a podporu vnútorných zdrojov rozvoja možno nájsť pro-

rastové faktory pre ekonomiku Slovenska, ktoré sú v súčasnej fáze krízy 

nevyhnutné. Dôvodom nie sú len zložitosti rôznych fáz pokračujúcej krízy 

„modelované“ geopolitickými procesmi, ale aj viditeľné demografické zmeny. 

Nastúpený trend starnutia populácie sa čoskoro prejaví v zrýchlenom pokle-

se počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva, na ktorom bude závisieť mar-

kantne rastúci počet starších ľudí s nárokom na určitý príjem a saturáciu 

svojich potrieb. Prístup k novým technológiám a k ich praktickým aplikáciám 

môže do istej miery tieto problémy riešiť, ale nie vyriešiť. Nižšie budúce 

disponibilné množstvo práce pri dokumentovanej nízkej úrovni pracovných 

príjmov a znižovanie potreby práce v dôsledku uplatňovania nových techno-

lógií bude komplikovať napĺňanie fondov sociálneho zabezpečenia pre star-

núcu generáciu. Nie nereálne možno preto očakávať, že sa medzigeneračná 

ne/solidarita, práve v dôsledku prehlbovania príjmovej polarizácie, stane sú-

časťou vývoja spoločnosti v civilizačnom ne/posune.  

4 Súvislosti príjmovej polarizácie a starnutia populácie 

Prehlbovanie príjmovej polarizácie úzko súvisí s nastúpeným trendom 

starnutia slovenskej populácie, aj keď sa proces zrýchlenia starnutia očaká-

va neskôr ako v západných krajinách EÚ. Stagnácia nízkych miezd a celko-

vo nízka úroveň príjmov osôb vo vekovej kategórii 50 až 64-ročných neza-

kladá želateľné parametre starobných dôchodkov v budúcnosti ani pre ob-

lasť spotreby. Priestorovú distribúciu súčasných starobných dôchodkov za 

                                              
7 Doterajšia „mobilizácia“ potenciálu bola zvonku, využívala nízku úroveň miezd, snažila sa 
a snaží sa ju na tejto úrovni udržať. Spracovateľský priemysel využívajúci poľnohospodársku 
základňu domácej proveniencie takmer zanikol, boli „odovzdané“ zahraničné odbytištia pre 
väčšinu poľnohospodárskych komodít a potravín, viaceré priemyselné a ťažobné odbory, na 
ktorých „stála“ zamestnanosť celých regiónov reštrukturalizáciou zanikli, energetický strate-
gický sektor nie je úplne v rukách štátu … mestá v problémových regiónoch predávajú svoje 
centrá na výstavbu nákupných stredísk zahraničným spoločnostiam, v ktorých bude obyva-
teľstvo realizovať spotrebu len cestou zadlžovania sa … 
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okresy Slovenska dokumentuje nasledujúci obrázok. Regionálna distribúcia 

starobných dôchodkov vykazuje nízke hodnoty v tých okresoch, v ktorých sú 

dokumentované i nízke úrovne hrubých miezd.  

 

Obr. 4: Mediány starobných dôchodkov v SR na úrovni LAU-1 v roku 
2013 (EUR/mes.) 

Pohľad na možný príspevok k spotrebe na základe súčasnej stratifikácie 

príjmov podľa troch vekových kategórií strieborných8 za kraje Slovenska 

udáva nasledujúca tabuľka. Zásadným ohrozením pre súčasnú i budúcu 

spotrebu je distribúcia čistých príjmov do 300 eur za vekovú kategóriu 50 - 

64-ročných v Prešovskom kraji, ale aj v krajoch Košickom, Banskobystric-

kom a Nitrianskom. Najväčšie nerovnosti v príjmoch strieborných sú za región 

Prešovský. Nízka úroveň tak starobných dôchodkov, ako aj čistých príjmov 

strieborných za okresy Prešovského kraja je v malých vidieckych sídlach 

charakteristická väčšinovým podielom staršieho obyvateľstva. Okrem nízkej 

schopnosti dopytu na spotrebiteľskom trhu je aj istou „predzvesťou“ exodu 

obyvateľstva v oblastiach bez zodpovedajúcej infraštruktúry 21. storočia.  

                                              
8 Skupina obyvateľstva nad 50 rokov. 
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Tab. 5: Distribúcia čistých príjmov strieborných podľa krajov  

v roku 2013 (%, spracované zo SP SR) 

 
< 300 eur 300 – 500 eur 500 – 1 000 eur >1 000 

50-64 65-79 80+ 50-64 65-79 80+ 50-64 65-79 80+ 50-64 65-79 80+ 

BA 11,1 7,2 7,4 30,8 56,8 73,9 39,0 29,2 18,2 19,2 6,9 0,53 

TT 18,6 12,8 14,9 39,3 69,8 81,0 33,8 15,8 4,0 8,4 1,6 0,05 

TN 16,8 10,0 10,0 41,9 71,2 84,6 35,0 17,7 5,4 6,4 1,2 0,06 

NR 22,7 15,9 20,5 41,7 70,3 75,8 29,4 12,6 3,6 6,2 1,2 0,05 

ZA 19,1 11,1 10,1 42,8 72,4 84,8 31,6 15,1 5,1 6,5 1,5 0,07 

BB 21,2 11,4 12,0 40,9 71,7 82,6 31,8 15,6 5,3 6,1 1,3 0,07 

PO 23,3 12,8 12,4 43,2 74,1 83,6 28,4 12,0 3,9 5,1 1,0 0,03 

KE 21,5 12,5 14,1 37,9 66,4 78,6 31,9 19,5 7,3 8,6 1,6 0,09 

Zdroj: Vlastné spracovanie údajov zo Sociálnej poisťovne SR. 

V súvislosti s hľadaním prorastových faktorov v pokračujúcej kríze sa 

začala diskutovať možnosť realizácie koncepcie tzv. striebornej ekonomiky.9 

Táto koncepcia vznikala jednak v období pred krízou a ešte bez účasti sú-

časných nových členských krajín EÚ, preto nie sú niektoré súvislosti dife-

rencovaného vývoja úrovne príjmov, ako aj rýchlosti starnutia medzi starými 

a novými členskými krajinami v nej zohľadnené. Rozdielny potenciálny do-

pyt, vyplývajúci z diferencovaného počtu starších a ich súčasnej úrovne príj-

mov v starých a nových členských krajinách, zakladá diferencované mož-

nosti realizácie tejto koncepcie. V prípade Slovenska nemožno z pohľadu 

dokumentovaného vývoja príjmov, ani z pohľadu potenciálneho dopytu tvore-

ného až na základe neskôr sa zväčšujúceho počtu starších, očakávať význam-

nejšie príspevky k rastu spotreby plošne tak, ako to predpokladá koncepcia 

striebornej ekonomiky. Z priestorového aspektu je určitá podoba realizácie 

koncepcie možná v príjmovo najlepšie disponovanom Bratislavskom kraji, 

nie však počtom budúcich starších obyvateľov. Aplikácie nových technológií 

                                              
9 Pod striebornou ekonomikou sa rozumie adaptácia ekonomiky na budúce potreby rastúceho 
počtu starších ľudí. Pod adaptáciou sa v tomto zmysle rozumie vytváranie nových trhových 
príležitostí pre podnikateľský sektor.Pod trhovými príležitosťami možno chápať spojenie 
rastúceho potenciálneho dopytu na strane staršej populácie a uplatňovania nových technolo-
gických aplikácií v tovaroch a službách pre starších. 
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pri špeciálnych tovaroch určených starším sú vo všeobecnosti vo vyšších 

cenových hladinách ako bežné tovary, ktoré starší v súčasnosti používajú.  

Istým príspevkom k náhľadu na dotknutú problematiku a jej možnosti 

realizácie v slovenských podmienkach je aj vysoká miera rizika chudoby 

v krajoch SR, ktorú udáva nasledujúca tabuľka.  

Tab. 6: Miera rizika chudoby v krajoch SR (%) 

 2005 2010 2011 2012 2013 

SR 13,9 13,8 14,7 14,8 14,3 

Bratislavský 10,0 9,6 10,1 10,0 10,1 
Trnavský 12,3 12,5 13,0 13,2 13,4 
Trenčiansky 12,4 12,6 14,3 13,6 12,6 
Nitriansky 14,9 15,2 16,0 16,2 16,0 
Žilinský 13,8 14,2 14,8 14,8 14,7 
Banskobystrický 14,0 14,5 15,3 15,5 14,8 
Prešovský 15,3 16,2 17,2 17,5 16,9 
Košický 14,2 15,2 15,7 15,8 15,9 

Zdroj: Vlastné spracovanie údajov zo Sociálnej poisťovne SR. 

Ak sa však koncepcia striebornej ekonomiky „uchopí“ zo strany formo-

vania ponuky tovarov a služieb podnikmi slovenskej proveniencie(aj formou 

subdodávateľskou), ktoré budú reagovať na silnejší vonkajší dopyt a záro-

veň čiastočne saturovať i domáci trh (s nižšími cenami), išlo by o príspevok 

tak na strane tvorby pracovných miest a rastu pracovných príjmov, ako aj 

účelového formovania ponuky, ktorá by sa mohla týkať regiónov so súčas-

nou nízkou úrovňou ekonomickej výkonnosti. Viac ako o väzbu na starnutie 

slovenskej populácie by išlo o hľadanie prorastových faktorov v smerovaní 

na ešte stále signifikantný vonkajší potenciál dopytu starších v niektorých 

západných krajinách EÚ. Potreba nielen uvedeného prístupu je zrejmá 

i z pohľadu na nasledujúci obrázok, ktorý dokumentuje súčasný podiel pobe-

rateľov dávok v hmotnej núdzi na obyvateľstve v okresoch Slovenska.  
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Obr. 5: Podiel poberateľov dávok v hmotnej núdzi na obyvateľstve  
celkom v SR na úrovni LAU-1 (%, 2013, DHN za 20 – 60-ročných) 

Zdroj: Spracovanie údajov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Prezentované proporcie a súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku 

a v jeho regiónoch za kraje, okresy, vidiek a mestá sú výsledkom takmer 

výhradne „zvonku nastaveného“ fungovania hospodárskej štruktúry a využi-

tia potenciálu týchto regiónov. Úzko pôsobiace a vzájomne nespolupracu-

júce odvetvové motivácie doteraz nepodchytili diferencovanosť možného 

využitia jednotlivých regiónov, mnohé nástroje pôsobia plošne. Komplexnej-

šiemu prístupu pravdepodobne bránia politické záujmy a členstvom v EÚ 

a v eurozóne „zviazané ruky“. Niekedy sa zdá, že je praktickejšie o problé-

me nechať rozhodnúť „bruselskú centrálu“. Primárna orientácia slovenskej 

ekonomiky na vonkajšie prostredie, bez zodpovedného politického a odbor-

ného prístupu k vnútornému prostrediu Slovenska, bude v ďalších fázach 

krízy s veľkou pravdepodobnosťou viesť k prehlbovaniu príjmovej polari-

zácie a k pokračovaniu divergenčných procesov voči starým členským kra-

jinám EÚ. 
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Reformy v sociálnej oblasti – (ne)rešpektovanie  
záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných  
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Social Reforms – (Dis)Respecting the Obligations under  
International and European Documents 

Abstract: 
The article offers analysis of legal framework of reforms that have been realised 
from 1 January 2004. The author points out at the fact that Slovak Republic is 
a signatory party to the main international and European documents guaranteeing 
social and economic rights, such as the UN Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights, the ILO conventions, Revised European Social Charter and the EU 
Charter of Fundamental Rights. Despite the above, the international and European 
human rights standards have not been reflected and incorporated in the domestic 
legislation, especially the laws concerning social security contributions and social 
insurance, assistance in material need and social deprivation etc. Law and legal 
system represent institutionalisation of social relations that are more and more, also 
in Slovakia, being influenced by process of globalization and rising power of corpo-
rations. The main task of the governments, however, is to protect the rights of citizens 
and fundamental values of law – freedom, equality, solidarity and social justice. 
These are, among other, also an integral part of international and European human 
rights documents, national constitutions as well as the European social model. It can 
be cocluded that, in the very essence, we should not speak of reform of the welfare 
state, but its weakening, if not desintegration. 
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Úvod 

Tohto roku uplynulo desať rokov od spustenia zásadných reforiem v da-

ňovej a sociálnej oblasti, ktorých hlavným cieľom bola stabilizácia najmä 

strednodobého rámca verejných financií a zníženie deficitu na úroveň 3 % 

HDP. V daňovej oblasti sa zaviedla rovná daň na úrovni 19 %, čo sa prejavilo 

v zvýšení daňového zaťaženia väčšiny obyvateľstva, najmä strednej vrstvy, 

ktorá niesla najväčšie bremeno daňovej reformy. V sociálnej oblasti sa reali-

zovala reforma celého sociálneho systému, najmä však poistného a jeho 

najvýznamnejšej časti dôchodkového zabezpečenia (poistenia). Najdôleži-

tejšou zmenou bolo postupné zvyšovanie veku odchodu do starobného 

dôchodku na 62 rokov (bližšie pozri Macková, 2012, s. 288, 294 – 299). 

Došlo k zavedeniu povinného II. kapitalizačného piliera,1 ktorý mal byť kľú-

čový pre budúci pozitívny hospodársky vývoj Slovenskej republiky.  

Odporcovia reforiem upozorňovali najmä na nesúlad s Ústavou Sloven-

skej republiky (ďalej len „Ústava SR“),2 ktorá v čl. 55 ustanovuje, že „hospo-

dárstvo Slovenskej republiky je založené na princípoch sociálnej a ekologic-

ky orientovanej trhovej ekonomiky“, ako aj na ich antisociálny charakter 

znižujúci životnú úroveň obyvateľstva a taktiež aj na vysoké transformačné 

náklady, ktoré mali byť vykryté z privatizácie SPP vo výške 65 miliárd do 

roku 2014, resp. 2015. V prípade II. kapitalizačného piliera upozorňovali na 

vývoz kapitálu, ako aj na pokles výšky dôchodkov poskytovaných z priebež-

ného systému Sociálnou poisťovňou, a tiež aj na ďalšie oslabenie a poruše-

nie celospoločenskej solidarity, ku ktorej došlo už v roku 1998 zrušením 

univerzálnosti systému dôchodkového zabezpečenia, pretože tzv. silové 

zložky – policajti a vojaci – majú osobitný systém sociálneho zabezpečenia.3  

                                              
1 Bližšie pozri: zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – účinný od 1. 1. 2005. 

2 Bližšie pozri: zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 

3 Bližšie pozri: zákon č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov – účinný od 1. 5. 
1998 do 30. 6. 2002, zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – účinný od 1. 7. 
2002. 
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V nasledujúcich riadkoch sa pokúsime dať odpoveď, či v roku 2004 išlo 

vôbec o „skutočnú sociálnu reformu“ v intenciách Ústavy SR, rešpektujúcu 

európske i medzinárodne záväzky pre Slovenskú republiku v zmysle čl. 7 

Ústavy SR. 

1 Vymedzenie základných pojmov – právo, reforma,  
sociálna reforma, sociálna politika, sociálna ochrana –  
sociálne zabezpečenie, sociálna bezpečnosť 

Právo ako spoločenský cielený systém právnych noriem pôsobí v spo-

ločnosti a na spoločnosť, pretože pôsobí na správanie sa ľudí v spoločnosti 

(Knapp,1995, s. 32). Každý právny pojem a pomenovanie právneho inštitútu 

má pre výklad pozitívneho práva význam vo svojej nezameniteľnosti a mal 

by byť – pokiaľ možno – užívaný v právnom poriadku jednotne (Ryba, 1997, 

s. 1). Život síce nie sú pojmy, avšak pojmy sú tu kvôli životu a každá právna 

veta má sociálnu funkciu (Jhering, 2009, s. 4 – 5). 

Čo vyjadruje slovo „sociálny“? Slovo „sociálny“ je latinského pôvodu 

a používa sa v rôznych významoch. Vo väčšej miere sa začalo používať 

začiatkom 18. storočia v rôznych vedných odvetviach. Vyjadrovalo všetko, 

čo sa vzťahovalo na spoločnosť. V najširšom slova zmysle vyjadruje v pod-

state všetko, čo súvisí alebo sa vzťahuje na spoločnosť (kolektív). Neskôr 

vyjadrovalo činnosti vykonávané spoločnosťou v prospech jednotlivca alebo 

kolektívu. V druhej polovici 19. storočia sa pojmom „sociálny“ začali označo-

vať určité skutočnosti, ktoré sa vyskytovali hromadne v neprospech jednot-

livca alebo kolektívu, napr. v podnikoch. Začalo sa hovoriť o sociálnych 

rizikách, sociálnych chorobách atď. Vzhľadom k tomu v užšom slova zmysle 

„sociálnym“ sa rozumie činnosť smerujúca k odstraňovaniu nerovností týka-

júcich sa podmienok života ľudí, vzťahov medzi ľuďmi, vzťahov medzi indi-

víduom a kolektívom. V 20. storočí sa slovu „sociálny“ pridáva ďalší význam 

slova vyjadrujúci vzťahy medzi jednotlivcom a kolektívom (spoločenskou 

skupinou), do ktorého jednotlivec patrí. V najužšom slova zmysle „sociálny“ 

vyjadruje konkrétne riešenie materiálnych podmienok existencie človeka 
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počas vzniku nepriaznivých životných situácií (napr. počas choroby, teho-

tenstva, materstva, nezamestnanosti, platobnej neschopnosti zamestnávateľa, 

staroby, poklesu zárobkovej schopnosti atď.). Prídavné meno „sociálny“ má 

osobitné postavenie a jeho zmysel možno pochopiť iba v spojení s konkrétnym 

podstatným menom (Macková, 2009, s. 12). 

A čo znamená pojem „reforma“? Ide o úpravu, zmenu, prebudovávanie, 

prebudovanie dačoho v oblasti spoločenských javov (Ivanová – Šalingová, 

1972, s. 509), avšak je to úprava, zmena, premena nejakého stavu, poriad-

ku, najmä verejného zariadenia smerujúca k jeho zlepšeniu, ktorá sa však 

nedotýka jeho podstaty (Klimeš, 1997, s. 652). Z uvedeného vyplýva, že 

„sociálna reforma“, sa nemala dotknúť podstaty práva sociálneho zabezpeče-

nia patriaceho do sféry práva verejného, ktoré tvorí jadro sociálnej politiky. 

Sociálna politika ako uvedomelá, sústavná a cieľavedomá spoločenská 

činnosť jednotlivých subjektov (t. j. štátu, zamestnávateľov, odborových or-

gánov, verejnoprávnych inštitúcií, záujmových občianskych združení, dobro-

činných spolkov, cirkevných organizácií atď.), zabezpečuje ciele a zámery 

sociálneho a všestranného rozvoja osobnosti každého človeka. Základom 

sociálnej politiky je jedinec ako súčasť celku so svojimi jedinečnými vlast-

nosťami, schopnosťami, záujmami, potrebami, jeho blaho, prospech, jeho 

základné neodňateľné a nescudziteľné práva, najmä právo na ľudskú dôstoj-

nosť a slobodný rozvoj osobnosti. Vo svojej podstate realizácia cieľov so-

ciálnej politiky znamená realizáciu sociálnych práv každého jednotlivca (člo-

veka) v rámci daných politických, ako aj ekonomických možností tej-ktorej 

krajiny (Macková, 2009, s. 13 a 15). Výsledkom realizácie sociálnej politiky 

je sociálna ochrana, ktorá najmä po 2. svetovej vojne je vnímaná veľmi 

široko ako súčasť sociálnej politiky pozostávajúcej z politiky sociálneho 

zabezpečenia, zdravotnej politiky, politiky zamestnanosti, rodinnej politiky, 

politiky vzdelávania, politiky bývania, ako aj politiky pracovnoprávnych vzťa-

hov. Úzko súvisí s realizáciou ľudských práv. 

Sociálna ochrana sa najčastejšie realizuje prostredníctvom sféry verejné-

ho práva, do ktorej patrí právo sociálneho zabezpečenia a jeho tri časti, t. j. so-

ciálne poistenie, štátna sociálna podpora a sociálna pomoc so sociálnymi 
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službami, ale čiastočne aj prostredníctvom sféry súkromného práva, a to 

pracovného práva, občianskeho práva (napr. sústava starobného dôchodko-

vého sporenia) a obchodného práva (napr. občianske združenia, nadácie atď.).  

Sociálnu ochranu možno vnímať aj ako stav dosiahnutia určitého stupňa 

úrovne realizácie ústavných práv v súčasnosti (Barancová, 2004, s. 16 

a nasl.). Systém sociálnej ochrany v užšom slova zmysle predstavuje so-

ciálne zabezpečenie, ktoré tvorí súbor právnych, finančných a organizač-

ných nástrojov a opatrení, ktorých cieľom je kompenzácia nepriaznivých 

finančných a sociálnych následkov rôznych životných okolností a udalostí 

ohrozujúcich uznané sociálne práva (Gajdošíková, 1997, s. 453). Sociálna 

ochrana v právnej forme realizuje sociálne a hospodárske práva občanov 

a je konštituovaná najmä na princípe solidarity a univerzality, avšak bez-

prostredne súvisí s najvýznamnejšími a najstaršími hodnotami ľudského 

života a dôstojnosti každého človeka, jeho slobody, rovnosti, spravodlivosti, 

morálky a slušnosti. Sociálna ochrana našla svoje vyjadrenie „v subjektív-

nom práve na sociálne zabezpečenie, ktoré je štát povinný realizovať tak, 

aby ich naplnením spoločne s ostatnými základnými ľudskými právami za-

bezpečoval dôstojnosť a slobodný rozvoj osobnosti každého človeka.“ (Tröster, 

2005, s. 39). 

Strašné skúsenosti z predchádzajúceho obdobia (1. svetová vojna 

a najmä 2. svetová vojna – popretie slobody, ale najmä ľudskej dôstojnosti 

človeka) mali obrovský vplyv aj na ďalší vývoj v celom svete, čo viedlo 

k založeniu Organizácie spojených národov4 a v Európe najmä k formovaniu 

sociálnych štátov (welfare state, štát verejných sociálnych služieb), ktoré 

vznikli „ako výraz solidarity ohrozených a zahanbenia blahobytných“ (Mac-

ková, 2001, s. 60), realizujúcich sociálnu politiku.  

                                              
4 OSN bola založená v roku 1945 v San Franciscu a zakladajúcim dokumentom sa stala 
Charta OSN, ktorá v Preambule vyjadruje, že: „My, ľud Spojených národov, odhodlaní uchrániť 
budúce pokolenia pred metlou vojny, ktorá dvakrát v priebehu nášho života priniesla nevyslovi-
teľné strastí, vyhlásiť znovu vieru v základné práva, v dôstojnosť a hodnotu ľudskej osobnosti, 
v rovnaké práva mužov a žien i národov veľkých i malých, vytvoriť pomery, v ktorých možno 
zachovať spravodlivosť a úctu k záväzkom vyplývajúcim zo zmlúv a iných prameňov medzinárod-
ného práva, podporovať sociálny pokrok a zlepšovať životnú úroveň vo väčšej slobode …“. 
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Základný inštitút sociálnej politiky predstavuje sociálne zabezpečenie 

(Social security, Sozial Sicherheit, Sécurité sociale), resp. sociálna bezpeč-

nosť. Pojem „sociálna bezpečnosť“ sa začal používať v demokratických 

krajinách západnej Európy najmä po 2. svetovej vojne. Vyjadroval činnosť 

smerujúcu k určitému stavu, t. j. k zabezpečeniu ľudských (občianskych) 

práv štátom na prijateľnej úrovni. Išlo o zabezpečenie (realizáciu) stavu, aby 

sa každý občan mohol cítiť sociálne bezpečne. V anglickom jazyku išlo vo 

svojej podstate o štát sociálnej starostlivosti (o štát sociálneho blahobytu – 

„welfare state“) a v nemeckom sociálno-demokratickom vnímaní o sociál-

no-právny štát. Pojem „zabezpečenie“ pochádzajúce z ruského jazyka 

(obespečenie) vyjadruje stav existencie systému sociálnych dávok pre všet-

kých zamestnancov (Tröster a kol., 2000, s. 3). V bývalých krajinách stred-

nej a východnej Európy išlo o prevzatie starostlivosti o občanov štátom ako 

prejav ideológie redistributívneho chápania socializmu, t. j. o skutočnú distri-

búciu „blaha“, blahobytu – o skutočné sociálne zabezpečenie od narodenia 

až po smrť (Tröster a kol., 2000, s. 3).  

Definovanie pojmu sociálnej ochrany je podmienené historickým, ekono-

mickým vývojom, filozofickými názormi, politickými i sociologickými aspektmi 

a predovšetkým veľmi úzko súvisí s rozvojom základných práv a slobôd, 

ktoré našli svoje vyjadrenie v Ústavách všetkých krajín Európskej únie Slo-

venskú republiku po roku 1989 nevynímajúc (Tomeš, 1993). 

2 Charakter Slovenskej republiky a jej právneho systému 

Slovenská republika sa po roku 1989 prihlásila k európskemu sociálne 

orientovanému modelu trhovej ekonomiky – t. j. k neoliberálnemu modelu 

sociálnej politiky predstavujúcom pozíciu stredu, v ktorom sa uplatňujú libe-

rálne a sociálno-demokratické črty sociálnej politiky. Cieľom je podpora 

trhového mechanizmu a proces privatizácie, avšak zároveň aj obmedzené 

regulačné zásahy štátu do ekonomickej a sociálnej oblasti. Tento model 

vznikol v krajinách západnej Európy (najmä v Nemecku, Rakúsku, do určitej 

miery aj vo Francúzsku atď.) ako reakcia na ropné krízy v 70. rokoch 
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20. storočia, v dôsledku ktorých rástli náklady, došlo k zdraženiu vstupov 

a sťaženiu konkurencieschopnosti. Je prejavom snahy súladu medzi dosa-

hovaním ekonomickej prosperity a sociálnych potrieb rozvoja spoločnosti 

vychádzajúcim zo zásady, že sociálne potreby majú byť primárne uspokojo-

vané príjmami z pracovného procesu na základe pracovného výkonu a zá-

sluh. Základ tvorí povinný sociálny poistný systém, v ktorom sa prejavuje 

dualizmus vo vzťahu k ekonomicky aktívnym a k ekonomicky neaktívnym 

subjektom. Trhové hospodárstvo účelovo spája s plánovaným hospodár-

stvom, nie však s hospodárstvom direktívnym. Ochraňuje súkromné vlast-

níctvo a podnikanie rešpektujúc pluralitu podnikateľských subjektov vrátane 

štátu, podporuje rozvoj sociálnych služieb a väčšiu mieru redistribúcie príj-

mov. Štát garantuje základné spoločensky uznávané minimum potrieb 

s cieľom zabezpečenia existencie na ľudsky dôstojnej úrovni a vytvára širo-

ký priestor pre činnosť neštátnych subjektov. Neznamená však potlačenie 

sociálnej politiky štátu, ale je prejavom snahy dosiahnuť ekonomickú pro-

speritu v súlade so sociálnymi požiadavkami rozvoja spoločnosti. Dôraz sa 

kladie na hodnoty spravodlivosti, solidarity a slobody, pričom sa snaží 

o zvyšovanie sociálnej rovnosti a sociálnej spravodlivosti. Zásadu výkonnosti 

zdôrazňuje iba ako záväzok voči spoločnosti, ale neabsolutizuje ju, najmä 

nie pre sociálnu oblasť (Macková, 2009, s. 24).  

Uvedený model sociálnej politiky je zakotvený aj v článku 55 Ústavy SR, 

v zmysle ktorého „hospodárstvo SR sa zakladá na princípoch sociálne 

a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky“. Sociálny štát zaväzuje jedinca 

k účasti na spoločnom zvládnutí života. Sociálny štát si kladie za cieľ vytvoriť 

určitý sociálny systém založený na princípe sociálnej spravodlivosti. Takýto 

štát je povinný zachovávať sociálnu rovnosť a spravodlivosť a zabezpečovať 

všeobecný blahobyt. Pojem „sociálny“ zaväzuje štát, aby v určitej forme 

zabezpečil občanov v prípade určitých rizikových životných situáciách, napr. 

v chorobe, starobe, pri pracovnom úraze, nezamestnanosti, invalidite atď. 

Sociálny štát nezabezpečuje iba základné práva, ale je povinný pozitívne 

vyvíjať „sociálnu aktivitu“ a vytvárať sociálny systém zameraný na realizáciu 

sociálnej spravodlivosti. Musí pôsobiť proti ekonomickej núdzi každého 
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občana a prispievať k spravodlivému vyrovnávaniu medzi ekonomicky 

a sociálne slabšími a silnejšími. Politika každého štátu, ktorý chce byť so-

ciálnym, musí pozerať do budúcnosti a musí byť výzvou zmeniť hospodár-

ske a sociálne podmienky a tým garantovať hmotné zabezpečenie a slobodu. 

Práve dnes v čase europeizácie a globalizácie nemožno znižovať význam 

sociálneho pôsobenia štátu, ale naopak, je nevyhnutne potrebné jeho so-

ciálne pôsobenie v nových dimenziách, s novými prostriedkami a intenzitou, 

najmä v oblasti vyrovnávania a stabilizácie sociálnych podmienok. 

Človek ako slobodný a spoločenský tvor sa rodí do podmienok spoloč-

nosti s určitými hodnotami, ktoré ho postupne ovplyvňujú a formujú jeho 

vývoj, názory, správanie atď. Každý člen skupiny plní určité spoločenské 

úlohy voči ostatným členom a zároveň očakáva plnenie konkrétnych spolo-

čenských úloh od ostatných členov skupiny voči sebe. Táto komplikovanosť 

spoločenských vzťahov a úloh členov voči sebe navzájom pomáhali vytvárať 

tak právne, ako aj neprávne systémy noriem vyjadrujúcich a zabezpečujú-

cich hodnoty, ktoré uznáva celá spoločnosť a ktoré celú spoločnosť zároveň 

držia v integrite. Právo a iné normatívne systémy, ako aj právo sociálneho 

zabezpečenia integrujú spoločnosť práve tým, že vyjadrujú a ochraňujú 

určité potreby a hodnoty uznávané spoločnosťou, bez ktorých nie je možná 

existencia, rozvoj, ani prosperita.  

Právo ako najvýznamnejší prostriedok regulácie spoločnosti, zabezpe-

čuje okrem iného potrebnú stabilitu a poriadok (Gerloch, 1999, s. 781). Prá-

vo sa vo všeobecnosti vyznačuje tým, že jeho existencia je spätá so štátom, 

je vyjadrením jednotnej vôle spoločnosti a následne štátnej moci. Štát je 

jednou z existenčných podmienok spoločnosti, pretože spoločnosť bez štátu 

by sa ocitla v chaose. Štát, v ktorom ľudské spoločenstvo našlo svoje za-

vŕšenie, mal by komplexne a účinne garantovať podmienky pre sebarealizáciu 

občanov prostredníctvom právneho systému, ktorý nielenže reguluje spolo-

čenské vzťahy, ale poskytuje všeobecné dobro, ktorým možno rozumieť 

existenčnú istotu a spravodlivosť. S existenciou práva a štátu sú úzko spo-

jené hodnoty ľudského života a dôstojnosti človeka, jeho slobody, morálky, 

rovnosti, slušnosti, spravodlivosti a solidarity (bratstva). 
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Právo sociálneho zabezpečenia patrí k najdôležitejších odvetviam ve-

rejného práva, ktoré upravuje množstvo právnych vzťahov, ktorými sa za-

bezpečujú sociálne práva občanov. Upravuje vzťahy a inštitúcie, prostred-

níctvom ktorých sa zmierňujú a odstraňujú následky sociálnych udalostí, 

v ktorých sa môžu ľudia ocitnúť. Verejné právo je to, ktoré zabezpečuje 

záujmy štátu, záujmy spoločenstva a slúži na ochranu verejných záujmov, 

záujmov celku – t. j. sociálneho zmieru, pokoja, harmónie, ochrany zdravia 

obyvateľstva, hygieny atď. (Súkromné právo vyjadruje záujmy jednotlivých 

subjektov práva, ochraňuje len záujmy jednotlivcov, t. j. súkromné záujmy). 

Je potrebné uviesť, že na Slovensku sa uplatňuje tzv. kontinentálny sys-

tém práva a že každý sociálny systém sa musí včleniť do celkového systé-

mu tej-ktorej krajiny. To určite platí aj pre ústavný systém Slovenskej repub-

liky. Zákonodarca musí bezpodmienečne rešpektovať základné normatívne 

právne akty, t. j. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 

a ďalšie právne predpisy vydané na ich vykonanie vrátane záväzkov Slo-

venskej republiky európskeho a medzinárodného charakteru majúcich pred-

nosť pred vnútroštátnou právnou úpravou Slovenskej republiky.  

3 Vnútroštátna právna úprava 

Sociálna ochrana v Slovenskej republike je obsiahnutá prioritne v Ústa-

ve Slovenskej republiky (zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpi-

sov) a súčasne aj v Ústavnom zákone č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza 

Listina základných práv a slobôd ako ústavný zákon Federálneho zhromažde-

nia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „Listina“).  

Právo občanov na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, pri ne-

spôsobilosti na prácu a pri strate živiteľa rodiny je obsiahnuté v čl. 39 ods. 1 

Ústavy SR, ako aj v čl. 30 ods. 1 Listiny, avšak podrobnosti o ustanovených 

právach ustanovuje zákon, v tomto prípade reformný zákon č. 461/2003 

Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov účinný od 1. januára 

2004 (bližšie pozri Macková, 2011a, s. 35 – 65; Macková, 2012, s. 271 – 334). 

Napríklad v oblasti dôchodkového poistenia došlo v zmysle tejto tzv. reformnej 
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normy k skráteniu doby poistenia (do 31. 12. 2003 išlo o dobu zamestnania, 

za ktorú bolo zaplatené poistné) najmenej z dĺžky 25 rokov iba na dobu 

najmenej 10 rokov a rozhodujúce obdobie zisťovania príjmov na účely výpočtu 

priemerného osobného bodu bolo tiež iba desaťročné, t. j. od 1. januára 

1994 do 31. decembra 2003. Dĺžka tejto doby poistenia i rozhodujúceho 

desaťročného obdobia platila pre výpočet dôchodkových dávok od 1. ja-

nuára 2004 do 30. júna 2005. Od 1. júla 2005 došlo k predĺženiu doby poiste-

nia najmenej na 15 rokov a rozhodujúce obdobie sa určilo od 1. januára 1984 

do konca kalendárneho roka pred rokom, v ktorom vznikol nárok na dôchod-

kovú dávku, pričom sa ustanovilo, že v rozhodujúcom období musí byť naj-

menej 22 kalendárnych rokov.5 Od 1. januára 2004 sa zvýšil percentuálny 

pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z 33 % na viac ako 40 %, 

t. j. najmenej o 41 %, čo malo a naďalej má za následok, že mnoho poisten-

cov, ktorí majú vážne zdravotné ochorenia, od 1. januára 2004 už nie sú 

uznaní za invalidných a nemajú nárok na invalidný dôchodok, pretože podľa 

nového zákona o sociálnom poistení sú v podstate zdraví, avšak nemôžu 

vykonávať žiadne zamestnanie a nevzniká im ani nárok na žiadnu dávku 

z poistného systému a mnohokrát ani zo systému sociálnej pomoci, pretože 

majú majetok hnuteľný alebo nehnuteľný, ktorým si (vraj) môžu riešiť svoju 

nepriaznivú životnú situáciu (napr. dom, byt, poľnohospodársku pôdu, lesnú 

pôdu, úspory atď.). Niektorí z takých poistencov, ktorí zostávali (a naďalej 

zostávajú) bez akejkoľvek sociálnej pomoci, už nie sú ani medzi živými, 

pretože z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu zomreli. Suma dávok 

nemocenského poistenia (t. j. nemocenského, ošetrovného, materského 

i vyrovnávacej dávky) od 1. januára 2004 je vo výške len 55 % denného 

vymeriavacieho základu. Vzhľadom na to, napr. poistenec – zamestnanec 

s minimálnou mzdou, ktorá bola v roku 2005 vo výške 6 500 Sk mesačne, 

dostal v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti nemocenské v sume 

                                              
5 § 63 ods. 7 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 244/2005 Z. z. 
– účinné od 1. 7. 2005, t. j. čl. II. zákona č. 244/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov – účinný od 1. júla 2005.  
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3 276 Sk mesačne, čo bolo o 2 281 Sk mesačne menej ako v roku 2003, 

kedy dostal nemocenské v sume 5 557 Sk mesačne. Taktiež zamestnanec 

s mesačným príjmom 8 000 Sk mesačne v roku 2005 dostal nemocenské za 

31 dní vo výške len 4 237 Sk mesačne, čo bolo o 2 798 Sk menej ako v roku 

2003, kedy dostal 7 035 Sk mesačne. Avšak zamestnanec s mesačným 

príjmom vo výške 15 000 Sk mesačne dostal v roku 2005 nemocenské 

v sume 7 943 Sk mesačne, čo bolo o 908 Sk mesačne viac ako v roku 2003 

a taktiež poistenec s mesačným príjmom v sume 20 000 Sk mesačne v roku 

2005 dostal nemocenské vo výške 10 590 Sk mesačne, čo bolo o 3 555 Sk 

mesačne viac ako v roku 2003, kedy bola najvyššia suma nemocenského vo 

výške 7 035 Sk mesačne. Z uvedeného vyplýva, že sa posilnil princíp záslu-

hovosti a oslabil princíp solidarity, čo spôsobilo pauperizáciu najmä strednej 

vrstvy obyvateľstva s priemerným a podpriemernými zárobkami predovšet-

kým v prípade nepriaznivých životných situácii. K určitej úprave došlo od 

1. januára 2011 len v prípade poskytovania materského, suma ktorého sa 

zvýšila na 60 % denného vymeriavacieho základu a od 1. januára 2012 na 

65 % denného vymeriavacieho základu. V prípade dávky garančného poiste-

nia, ktorá bola v Slovenskej republike zavedená na uspokojenie peňažných 

nárokov zamestnancov až od 1. mája 2000, sa uspokojovali nároky zamest-

nancov od 1. januára 2004 do 1. januára 2008, len ak boli zamestnaní 

v pracovnoprávnom vzťahu na základe pracovnej zmluvy, t. j. v pracovnom 

pomere a až od 1. januára 2008 sa začali uspokojovať nároky zamestnan-

cov v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru, t. j. z dohody o brigádnickej práci študentov 

obsiahnutej v Zákonníku práce od roku 2001, ako aj na základe dohody 

o vykonaní práce upravenej v Zákonníku práce od 1. augusta 2006 a na zá-

klade dohody o pracovnej činnosti znovu upravenej v Zákonníku práce od 

1. septembra 2007 (bližšie pozri Macková, 2012, s. 380 – 393). Výška dávky 

v nezamestnanosti od 1. januára do 31. decembra 2004 bola najviac v sume 

(len) 20 % maximálneho denného vymeriavacieho základu, od 1. januára 

2005 do 31. decembra 2005 bola najviac v sume (len) 35 % maximálneho 

denného vymeriavacieho základu a v rokoch 2004 až 2006 nárok na dávku 
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v nezamestnanosti vôbec nevznikal sezónnym zamestnancom pracujúcim 

napr. len 6, resp. 8 mesiacov v roku, pretože nemali zaplatené poistné na 

poistenie v nezamestnanosti v posledných štyroch rokoch najmenej po dobu 

troch rokov (bližšie pozri Macková, 2012, s. 368 – 373). Všetky uvedené 

skutočnosti mali (a mnohé novo prijaté aj v neskoršom období, najmä po 

roku 2010 naďalej majú) za následok prepad ekonomicky činného obyva-

teľstva do biedy a chudoby a ďalšie zväčšovanie polarizácie slovenskej 

spoločnosti.  

V zmysle čl. 39 ods. 2 Ústavy SR, ako aj čl. 30 ods. 2 Listiny, je vyme-

dzené právo každého, kto je v hmotnej núdzi, na takú pomoc, ktorá je ne-

vyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok. Uvedený člá-

nok sa premieta do právnej úpravy systému sociálnej pomoci obsiahnutého 

v zákone č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov v znení neskorších predpisov a v zákone č. 599/2003 Z. z. 

o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov – účinný od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2003 (Macková, 

2011a, s. 35 – 65) a v súčasnosti v zákone č. 417/2013 Z. z. o pomoci 

v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov – účinnom od 

1. 1. 2014. Subjektívne právo na sociálne zabezpečenie (t. j. v zmysle čl. 39 

ods. 1 a 2 Ústavy SR, ako aj čl. 30 ods. 1 a 2 Listiny) štát musí realizovať 

tak, aby boli plne rešpektované základné ľudské práva a slobody v zmysle 

čl. 15 Ústavy SR a čl. 6 Listiny (právo na život) a čl. 19 Ústavy SR a súčasne 

čl. 10 Listiny (právo na ľudskú dôstojnosť), ktoré sú neodňateľné (t. j. nikto 

nemôže tieto práva postúpiť na iného, dať do zálohu na nejaký čas a ani 

nikoho týchto práv zbaviť), nescudziteľné (t. j. nemôžu sa inému predať, ani 

darovať), nepremlčateľné (t. j. nezanikajú nevyužitím alebo neuplatnením 

v určitej lehote) a nezrušiteľné (t. j. štátna moc ich nemôže zrušiť alebo 

vyhlásiť za neplatné). Je však otázne, či Slovenská republika neporušuje 

základné práva a slobody, pretože výška dávok sociálnej pomoci v hmotnej 

núdzi sa nedopláca do výšky súm životného minima pre oprávnené subjekty 

(Macková, 2011a, s. 35 – 65).  
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Významným sociálnym právom je aj právo na ochranu zdravia zakotve-

né v čl. 40 Ústavy SR, v zmysle ktorého občania majú právo na bezplatnú 

zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky na základe zdravotného 

poistenia za podmienok, ktoré ustanoví zákon – od 1. 1. 2005 nadobudlo 

účinnosť šesť zdravotných predpisov (Macková, 2009, s. 99), ako napr. 

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov 

i zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravot-

nou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-

skorších predpisov, ktorý obsahoval ustanovenia o transformácii zdravot-

ných poisťovní na akciové spoločnosti v zmysle § 154 Obchodného zákon-

níka na účely verejného zdravotného poistenia. V tejto súvislosti je potrebné 

zdôrazniť skutočnosť, že v Listine (t. j. v ústavnom zákone) v čl. 31 je zakot-

vené právo každého na ochranu zdravia, pričom občania majú právo na 

bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky na základe 

„verejného“ poistenia za podmienok, ktoré ustanoví zákon.  

Vzhľadom na uvedené sa zdá, akoby zákonodarca tiež opomenul nález 

Ústavného súdu Slovenskej republiky, v zmysle ktorého „zdravotné poistenie 

i sociálne poistenie (súčasťou ktorého je nemocenské poistenie, dôchodkové 

poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie i poistenie v nezamestna-

nosti),6 patria k tým spoločenským vzťahom, ktoré vo verejnom záujme sú 

vyňaté z hospodárskej súťaže, t. j. nemožno na ne aplikovať ustanovenia 

Obchodného zákonníka. Je to dané účelom zdravotného a sociálneho poiste-

nia a jeho právnou podstatou. Zdravotné poistenie a sociálne poistenie možno 

hodnotiť ako službu vo verejnom záujme zameranú na uplatnenie ústavných 

(sociálnych) práv jednotlivca. Štát zabezpečuje poskytovanie tejto služby 

ako dlžník, ktorý voči všetkým osobám plní záväzok slúžiaci na uplatnenie 

ústavou zaručeného práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, 

pri nespôsobilosti na prácu a aj pri strate živiteľa, ako aj práva na bezplatnú 

zdravotnú starostlivosť na základe verejného zdravotného poistenia“.7  

                                              
6 Pozri § 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 

7 Nález z 19. júna 1998. Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu SR 1998, s. 141 – 142, 
PL.ÚS 13/97. 
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Bez reálneho naplnenia sociálnych práv nie je možný slobodný a vše-

stranný rozvoj osobnosti každého jednotlivca na ľudský dôstojnej úrovni. 

Pod pojmom ľudská dôstojnosť sa rozumie kategória etická, filozofická, nábo-

ženská i právna. Je vyjadrením úcty človeka k človeku, ako aj zaobchádza-

nia s človekom ako s človekom a nie ako s vecou. Prostredníctvom tohto 

pojmu je vyjadrený rešpekt ku všetkému, čo predstavuje ľudstvo a aby člo-

vek bol vždy účelom a nie prostriedkom. Ide o nemennú hodnotu, ktorá patrí 

každej ľudskej bytosti a vychádza z prirodzenej podstaty človeka. Immanuel 

Kant vo svojom diele Základy metafyziky mravov formuluje kategorický im-

peratív týkajúci sa človeka a rozlišuje to, čo má cenu a to, čo má dôstojnosť. 

„Mať dôstojnosť“ znamená, že človeka nemožno vyčísliť cenou ako mate-

riálne a ekonomické statky. Dôstojnosť človeka spočíva podľa neho v jeho 

rozume, v jeho slobodnom, mravnom a zodpovednom bytí. Z hľadiska kres-

ťanskej ideológie je človek bytosťou telesnou a zároveň duchovnou. Má 

osobnú dôstojnosť, pretože je stvorený na obraz Boží. Biblické učenie uka-

zuje človeka ako vrchol stvorenia. Každý človek je jedinečný a nesmrteľný. 

Ľudská dôstojnosť patrí k základným ľudským právam. Úzko súvisí s ostat-

nými ľudskými právami, pretože sa realizuje aj prostredníctvom nich (Popo-

vičová, 2009, s. 225 – 230). Rešpektovanie ľudskej dôstojnosti znamená 

rešpektovanie rovnosti všetkých ľudských bytostí, ich hodnôt a potrieb. Je to 

hodnota zakotvená v základnom prameni každého demokratického štátu – 

t. j. v Ústave. Jednotlivec je východiskom štátu a práve štát a jeho orgány sú 

ústavne zaviazané k ochrane základných práv jednotlivca (t. j. práva na 

život, práva na ľudsky dôstojný život atď.). Ľudská dôstojnosť má charakter 

tak prirodzenoprávny, ako aj charakter pozitivistický. Prirodzenoprávne teórie 

Tomáša Hobbesa vychádzajú z prirodzeného stavu ľudskej spoločnosti, 

ktorý je však neudržateľný a zákonite vedie k vytvoreniu štátu na základe 

spoločenskej zmluvy. V štátnom práve (t. j. v Ústave SR) sú obsiahnuté aj 

prirodzené zákony, ktoré sú vo svojej podstate zákony mravné, nemenné 

a večné, spoločné pre všetkých ľudí tejto planéty bez ohľadu na to, v ktorej 

krajine žijú, ku ktorému etniku patria a aké náboženstvo vyznávajú a ktoré 

musí suverén vždy rešpektovať. Hovorí sa o tzv. spoločnej gramatike pre 
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všetky národy, resp. o tzv. zlatých pravidlách slušnosti, bezpodmienečnou 

súčasťou ktorých sú základné myšlienky slobody, rovnosti, spravodlivosti, 

slušnosti, morálky a solidarity. Ide o primát etiky vyjadrujúcom úctu k rodi-

čom, k starým, k chorým, pomoc vdovám, sirotám a utečencom (t. j. k slabším), 

zakazujúcich kradnúť, zabíjať atď. Sloboda každého jednotlivca sa môže 

rozvinúť, len ak sú reálne vytvorené podmienky pre uplatniteľnosť sociálnych 

práv plniacich garanciu sociálnej bezpečnosti a sociálnej spravodlivosti. 

4 Medzinárodné záväzky Slovenskej republiky  

Súčasť ústavného rámca pôsobenia práva sociálneho zabezpečenia 

predstavuje aj ustanovenie článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky o plat-

nosti medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách, 

medzinárodných zmlúv, na vykonanie ktorých nie je potrebný zákon, a medzi-

národných zmlúv, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb 

alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom, 

ustanoveným zákonom o ich prednosti pred zákonmi Slovenskej republiky.  

Nesmierny význam pre ústavné vymedzenie sociálnych a hospodárskych 

práv majú dokumenty Organizácie spojených národov (ďalej len „OSN“).  

Najvýznamnejším dokumentom komplexne determinujúcim obsah i roz-

sah práva sociálneho zabezpečenia, ale najmä upravujúcim rozsah sociál-

nych práv človeka je Všeobecná deklarácia ľudských práv (prijatá 10. de-

cembra 1948 na III. Valnom zhromaždení OSN), a to aj napriek tomu, že 

nemá charakter všeobecne záväzného normatívneho právneho aktu. V člán-

ku 22 tohto dokumentu sa ustanovuje, že „každý človek ako člen spoločnosti 

má právo na sociálne zabezpečenie a nárok na to, aby mu boli prostred-

níctvom národného úsilia i medzinárodnej spolupráce a v súlade s organizá-

ciou a prostriedkami príslušného štátu, zabezpečené hospodárske, sociálne 

a kultúrne práva, nevyhnutné pre jeho dôstojnosť a slobodný rozvoj jeho 

osobnosti“ a v článku 25 je obsiahnuté „právo každého na takú životnú úro-

veň, ktorá by bola v stave (schopná) zabezpečiť jeho zdravie a blahobyt, 

i zdravie a blahobyt jeho rodiny, rátajúc do toho najmä výživu, šatstvo, byt 
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a lekársku starostlivosť ako aj nevyhnutné sociálne opatrenia; právo na 

zabezpečenie v nezamestnanosti, v chorobe, pri nespôsobilosti pracovať, pri 

ovdovení, v starobe alebo v ostatných prípadoch straty zárobkových možností, 

ktoré nastali v dôsledku okolností, nezávislých na jeho vôli“. Ide o komplex-

né vyjadrenie „ľudskej dôstojnosti“. V prípade, ak absentuje len jeden z uve-

dených determinantov, napr. byt, resp. prístup k zdravotnej starostlivosti, nie je 

možné hovoriť o živote na ľudsky dôstojnej úrovni. 

Sociálne práva sú obdobným spôsobom zakotvené aj v Medzinárodnom 

pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, ktorý bol prijatý 

16. decembra 1966. V článku 9 uvedeného paktu je obsiahnuté „právo každé-

ho na sociálne zabezpečenie, zahŕňajúc do toho právo na sociálne poiste-

nie“ a v článku 11 „právo každého jednotlivca na primeranú životnú úroveň 

pre neho a jeho rodinu“. 

Nesmierny význam na právo sociálneho zabezpečenia, a najmä na 

poistný systém majú ratifikované dohovory Medzinárodnej organizácie práce 

(ďalej len „MOP“), pretože určujú hranice „primeraného“ hmotného zabezpe-

čenia v starobe, pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa rodiny, 

ktoré musia byť v zmysle Ústavy SR premietnuté do vnútroštátnej právnej 

úpravy, t. j. od 1. januára 2004 do zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov.  

Ide najmä o Dohovor MOP č. 102/1952 o minimálnej norme sociálneho 

zabezpečenia (ratifikovaný a publikovaný v Oznámení bývalého Federálne-

ho ministerstva zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej republi-

ky č. 461/1991 Zb.) v zmysle ktorého je určené minimálne rozpätie osobné-

ho rozsahu úpravy napr. starobných dôchodkov tak, že musí (podľa kritéria, 

ktoré si členský štát zvolil) pokrývať najmenej 50 % všetkých zamestnancov 

alebo určené kategórie ekonomicky činného obyvateľstva, avšak najmenej 

20 % všetkých osôb s trvalým pobytom na území príslušného štátu, resp. 

všetkých obyvateľov, ktorých prostriedky počas sociálnej udalosti nepresa-

hujú hranicu určenú ustanovením článku 67, alebo ak sa urobilo vyhlásenie 

podľa článku 3, určené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria spolu najmenej 

50 % všetkých zamestnancov v priemyselných podnikoch, ktoré zamestnávajú 
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najmenej 20 % osôb. Starobné dôchodky musia byť konštruované ako opa-

kujúce sa platby a pre ich výpočet je určená jedna z troch metód. Výška 

starobného dôchodku musí predstavovať najmenej, t. j. aspoň 40 % pred-

chádzajúceho príjmu poberateľa dôchodku, avšak najmenej 40 % minimál-

nej mzdy v hospodárstve daného štátu alebo najmenej 40 % priemerného 

príjmu v hospodárstve daného štátu. Je určená minimálna hranica výšky 

najnižšieho starobného dôchodku, invalidného dôchodku a dôchodkov po-

zostalých (t. j. sú určené najnižšie výšky uvedených dôchodkov). V článku 

66 sa ustanovuje, že „mzda dospelého nekvalifikovaného robotníka muža sa 

určí na základe mzdy za normálny pracovný čas, určenej buď kolektívnými 

zmluvami, prípade vnútroštátnym zákonodarstvom alebo na jeho základe, 

alebo obyčajou, včítane prípadných príplatkov a ak sa takto zistené mzdy 

líšia podľa jednotlivých oblastí, použije sa priemerná mzda“. Z uvedeného 

vyplýva, že pod pojmom „mzda nekvalifikovaná robotníka muža“ sa rozumie 

„minimálna mzda“, ktorá môže byť určená nielen podľa jednotlivých odvetví 

na základe kolektívneho vyjednávania (napr. vo Fínsku, Śvédsku atď. – t. j. 

v krajinách s vyspelým sociálnym dialógom), ale aj na základe rozhodnutia 

vlády, kedy ide o tzv. štatutárnu minimálnu mzdu (ako napr. v prípade Slo-

venskej republiky). Zároveň v článku 26 ods. 3 sa ustanovuje, že vnútroštátne 

zákonodarstvo môže určiť, že výplata dávok sa môže prerušiť, ak osoba, 

ktorá by na ňu mala právo, vykonáva určenú zárobkovú činnosť, alebo môže 

znížiť dávky podmienené platením príspevkov, ak zárobok požívateľa dávky 

presahuje určenú sumu, a dávky nepodmienené platením príspevkov, ak 

zárobok požívateľa dávky alebo jeho iné prostriedky alebo oboje dohromady 

prevyšujú určenú sumu. Čakacia doba v zmysle článku 29 je vymedzená na 

buď 30 príspevkových rokov alebo doby zamestnania, alebo 20 rokov poby-

tu, avšak minimálne 15 rokov príspevkových alebo zamestnania. Významná 

je najmä časť XI tohto Dohovoru (najmä články 66 a 67) upravujúca postupy 

pri výpočte pravidelne sa opakujúcich platieb, ako aj klasifikáciu niektorých 

robotníckych profesií (kvalifikovaný robotník atď.) a obsahujúca aj tabuľku 

pravidelne sa opakujúcich platieb typickým požívateľom dávok.  
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Tabuľka 1: (Príloha časti XI) Dohovoru MOP č. 102 z roku 1952 

Pravidelne sa opakujúce platby typickým požívateľom dávok 

Časť a sociálna udalosť Typický požívateľ dávok Percentá (%) 

III. Choroba Muž s manželkou 
a 2 deťmi 

45 % 

IV. Nezamestnanosť Muž s manželkou 
a 2 deťmi 

45 % 

V. Staroba Muž s manželkou 
v dôchodkovom veku 

40 % 

VI. Pracovné úrazy a choroby 
z povolania 
Pracovná neschopnosť 
 
Invalidita pri pracovnom úraze 
 
Pozostalí 

 
 

Muž s manželkou 
a 2 deťmi 

Muž s manželkou 
a 2 deťmi 

Vdova s 2 deťmi 

 
 

50 % 
 

50 % 
 

40 % 

VIII. Materstvo Žena 45 % 

IX. Invalidita Muž so ženou a 2 deťmi 40 % 

X. Pozostalí Vdova s 2 deťmi 40 % 

Je potrebné zdôrazniť, že pre Slovenskú republiku je záväzný už Doho-

vor MOP č.128/1967 o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach 

(ratifikovaný a publikovaný v Oznámení bývalého Federálneho ministerstva 

zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej republiky č. 416/1991 

Zb.), avšak ide len o III. časť upravujúcu starobný dôchodok v čl. 14 až 26, 

27 a 28, v ktorých sa definuje okruh chránených osôb, ako aj postup pri 

výpočte pravidelne sa opakujúcich platieb a sú obsiahnuté spoločné ustano-

venia. Dohovor vymedzuje, že predpísaný vek pre starobný dôchodok ne-

smie presahovať 65 rokov, avšak príslušné orgány môžu ustanoviť vyšší vek 

s ohľadom na demografické, ekonomické a sociálne hľadiská, doložené 

štatisticky. V prípade, ak je ustanovený vek 65 rokov alebo vyšší, zníži sa 

tento vek za predpísaných podmienok pre osoby, ktoré pracovali pri prá-

cach, ktoré vnútroštátne zákonodarstvo považuje na účely poskytovania 

starobných dávok za ťažké alebo zdraviu škodlivé. Dohovor taktiež definuje 

aj minimálnu výšku dávok, ako aj podmienky vzniku nároku a dobu poskyto-

vania dávky. Veľmi dôležitý je výber spôsobu úpravy, ktorý je podľa dohovoru 
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zvolený. Sú viaceré alternatívne spôsoby, ktoré si členský štát vyberie. Na-

príklad pre starobný dôchodok je maximálna veková hranica určená na 65 

rokov veku. Zároveň je určené minimálne rozpätie osobného rozsahu úpravy 

starobných dôchodkov tak, že musí (podľa kritéria, ktoré si členský štát 

zvolil) pokrývať  

a) všetkých zamestnancov včítane učňov, alebo  

b) ustanovené skupiny ekonomicky činného obyvateľstva, ktoré tvoria 

najmenej 75 % všetkého ekonomicky činného obyvateľstva, alebo  

c) všetkých obyvateľov alebo obyvateľov, ktorých prostriedky nepresahujú 

v priebehu sociálnej udalosti hranicu ustanovenú podľa ustanovení 

článku 28. 

Starobné dôchodky musia byť konštruované ako opakujúce sa platby 

a pre ich výpočet je určená jedna z troch metód. Výška starobného dôchod-

ku musí predstavovať v zmysle tohto dohovoru 45 % predchádzajúceho 

príjmu poberateľa dôchodku, avšak najmenej 45 % minimálnej mzdy v hospo-

dárstve daného štátu alebo najmenej 45 % priemerného príjmu v hospodár-

stve daného štátu. Zároveň dohovor zakotvuje valorizáciu dôchodkov v zá-

vislosti od rastu priemerných miezd alebo životných nákladov. 

Ak nastane krytá sociálna udalosť, dávka musí byť zabezpečená aspoň  

a) chránenej osobe, ktorá predtým, než nastala sociálna udalosť, splnila 

podľa ustanovených pravidiel čakaciu dobu, ktorá môže byť 30 rokov 

príspevkových alebo zamestnania alebo 20 rokov pobytu, alebo 

b) ak sú zásadne chránené všetky ekonomicky činné osoby, chránenej 

osobe, ktorá splnila pred sociálnou udalosťou ustanovenú príspevkovú 

čakaciu dobu a v ktorej mene bol za dobu, po ktorú pracovala, zaplate-

ný ustanovený priemerný ročný počet príspevkov. 

V prípade, ak závisí poskytnutie starobnej dávky od splnenia určitej mi-

nimálnej príspevkovej doby alebo zamestnania, krátená dávka musí byť 

zabezpečená aspoň 

a) chránenej osobe, ktorá podľa ustanovených pravidiel splnila čakaciu 

dobu 15 rokov príspevkových alebo zamestnania, alebo  
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b) ak sú zásadne chránené všetky ekonomicky činné osoby, chránenej 

osobe, ktorá pred sociálnou udalosťou splnila ustanovenú príspevkovú 

čakaciu dobu a v ktorej mene bola za dobu, po ktorú pracovala, zapla-

tená polovica ustanoveného priemerného ročného počtu príspevkov.  

Tabuľka 2: (Príloha časti V) Dohovoru MOP č. 128 z roku 1967 

Pravidelne sa opakujúce platby typickým požívateľom dávok 

Časť a sociálna udalosť Typický požívateľ dávok Percentá (%) 

III. Staroba  Muž s manželkou  
v dôchodkovom veku 

45 % 

Dohovor taktiež zakotvuje valorizáciu dôchodkov v závislosti od rastu 

priemerných miezd, ktoré vyplývajú z rastu životných nákladov, čo sa napr. pri 

valorizácii dôchodkov v roku 2005 a 2006 nerealizovalo v prípade všetkých 

poberateľov dôchodkov.8 

Významný je aj Dohovor MOP č. 130/1969 o lekárskej starostlivosti 

a o nemocenských dávkach (ratifikovaný a publikovaný v Oznámení bývalé-

ho Federálneho ministerstva zahraničných vecí – ďalej len „FMZV“ – Českej 

a Slovenskej Federatívnej republiky č. 537/1990 Zb.). Ide najmä o III. časť 

upravujúcu dávky v chorobe obsiahnuté v článkoch 19, 20, 22 a 23. Do 

okruhu chránených osôb patria všetci zamestnanci vrátane učňov, alebo 

určené skupiny hospodársky činného obyvateľstva, ktoré tvoria spolu naj-

menej 75 % všetkého hospodársky činného obyvateľstva, alebo všetci oby-

vatelia, ktorých príjmy v takom prípade nepresahujú výšku určenú v zhode 

s ustanovením článku 24. Pokiaľ je v platnosti vyhlásenie podľa článku 2, 

medzi osoby chránené pre prípad uvedený v článku 7, písmene b), t. j. pre 

pracovnú neschopnosť pre chorobu, ktorá má za následok stratu zárobku, 

ako je určená vnútroštátnym zákonodarstvom, budú patriť určené skupiny 

zamestnancov, ktoré tvoria súhrnne najmenej 25 % všetkých zamestnancov, 

alebo určené skupiny zamestnancov priemyselných podnikov, ktoré tvoria 

súhrnne najmenej 50 % všetkých zamestnancov priemyselných podnikov. 

                                              
8 Nález ÚS SR č. 204/2008 Z. z. – sp. zn. PL.ÚS 16/06 z 30. 4. 2008. 
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Výška nemocenských dávok (t. j. nemocenského, ako aj ošetrovného) podľa 

čl. 22 a 23 by mala byť najmenej 60 % predchádzajúceho požívateľovho 

zárobku a všetkých rodinných prídavkov, ktoré sa chránenej osobe poskytu-

jú, ktorá má rovnaké povinnosti k rodine ako typický požívateľ, najmenej 

však 60 % minimálnej mzdy v hospodárstve daného štátu, alebo najmenej 

60 % priemernej mzdy v danej krajine, ktorá tento dohovor ratifikovala.  

Z uvedeného je zrejmé, že výška nemocenských dávok poskytovaných 

od 1. januára 2004 v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

v znení neskorších predpisov nespĺňa úroveň „primeraného“ hmotného za-

bezpečenia pri nespôsobilosti na prácu v intenciách uvedeného dohovoru 

MOP č. 130 z roku 1969, ba je priamo v rozpore.  

5 Záväzky európskeho charakteru 

Ústavný rámec práva sociálneho zabezpečenia predstavuje zákonite aj 

ustanovenie článku 7 ods. 2 Ústavy SR v zmysle ktorého právne záväzné 

akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zá-

konmi Slovenskej republiky a prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyža-

dujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády podľa článku 

120 ods. 2 Ústavy SR. To znamená, že vláda je oprávnená vydávať naria-

denia aj na vykonanie Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi 

Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slo-

venskou republikou na strane druhej a na vykonanie medzinárodných zmlúv.  

Prijímanie medzinárodných štandardov týkajúcich sa pracovných a sociál-

nych práv na regionálnej úrovni v rámci európskych zoskupení dosahuje zatiaľ 

najvyššiu úroveň a vo všeobecnosti sa hovorí o tzv. pracovnom a sociálnom 

práve Rady Európy a o pracovnom a sociálnom práve Európskej únie.  

Rada Európy bola prvou európskou politickou organizáciou, ktorá bola 

založená po druhej svetovej vojne 5. mája 1949. Orientuje sa najmä na 

oblasť ľudských práv s cieľom podporovať hospodársky a sociálny rozvoj 

členských štátov. Najvýznamnejším dokumentom Rady Európy je Dohovor 

o ochrane ľudských práv a základných slobôd prijatý 4. novembra 1950, pre 
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Slovenskú republiku účinný od 1. januára 1993 (oznámenie FMZV č. 209/ 

1992 Zb.). Uvedený dohovor upravuje najmä občianske a politické práva, 

vymedzuje neodňateľné práva a slobody každého jednotlivca a zároveň 

zaväzuje štáty, aby tieto práva a slobody zaručili všetkým osobám, ktoré 

podliehajú ich jurisdikcii. V prípade ich porušenia možno podať individuálnu 

sťažnosť, o ktorej rozhoduje Európsky súd pre ľudské práva Strasbourgu.  

Mimoriadne významným dokumentom v oblasti ochrany sociálnych práv 

je Európska sociálna charta prijatá 18. októbra 1961, ktorá pre Slovenskú re-

publiku nadobudla platnosť 21. júla 1998 (oznámenie MZV SR č. 329/1998 

Zb.). Základných sedem sociálnych práv tvorí tzv. tvrdé jadro druhej časti 

Charty. Ide o právo na prácu (čl. 1), právo organizovať sa (čl. 5), právo na 

kolektívne vyjednávanie (čl. 6), právo na sociálne zabezpečenie (čl. 12), 

právo na sociálnu a zdravotnú pomoc (čl. 13), právo rodiny na sociálnu, 

právnu a hospodársku ochranu (čl. 16) a právo migrujúcich zamestnancov 

a ich rodín na ochranu a pomoc (čl. 19). Pre právo na sociálne zabezpečenie 

je kľúčový článok 12, v zmysle ktorého sa Slovenská republika zaviazala: 

a) vytvoriť a udržiavať systém sociálneho zabezpečenia,  

b) udržiavať systém sociálneho zabezpečenia na uspokojivej úrovni zod-

povedajúcej najmenej úrovni požadovanej pre ratifikáciu Dohovoru MOP 

č. 102 o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia z roku 1952, ktorý 

Slovenská republika ratifikovala v roku 1991 (oznámenie FMZV č. 461/ 

1991 Zb.),9 

c) usilovať sa o postupné pozdvihnutie systému sociálneho zabezpečenia 

na vyššiu úroveň, 

d) podniknúť kroky uzatváraním vhodných bilaterálnych a multilaterálnych 

zmlúv alebo inými prostriedkami a za podmienok daných týmito zmlu-

vami s cieľom zabezpečiť:  

1. rovnaké zaobchádzanie s príslušníkmi zmluvných strán ako s vlast-

nými štátnymi príslušníkmi, pokiaľ ide o práva v oblasti sociálneho 

zabezpečenia, vrátane zachovania výhod vyplývajúcich zo zákonov 

                                              
9 Pozri bod 5. 
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o sociálnom zabezpečení bez ohľadu na pohyb chránených osôb 

na území zmluvných strán, 

2. poskytnutie, zachovanie a obnovenie práv v oblasti sociálneho za-

bezpečenia takými prostriedkami ako je kumulácia obdobia poiste-

nia alebo zamestnania uskutočnených podľa zákonov jednotlivých 

zmluvných strán. 

Slovenská republika ratifikovala Európsku sociálnu chartu (revidovanú) 

v roku 2009 (oznámenie MZV SR č. 293/2009 Z. z.), ktorá reaguje na so-

ciálne zmeny najmä v sociálnej oblasti. V zmysle článku 12 Slovenská re-

publika sa zaviazala naďalej udržiavať systém sociálneho zabezpečenia na 

uspokojivej úrovni, najmenej na úrovni Európskeho zákonníka, ktorý má 

charakter minimálnych štandardov a k dodržiavaniu ktorých sa zaviazali 

jednotlivé štáty uchádzajúce sa o členstvo v Európskej únii a naďalej sa 

taktiež usilovať o pozdvihnutie úrovne sociálneho zabezpečenia.  

Ďalším významným dokumentom v oblasti sociálnych práv je Charta 

základných práv Európskej únie (2010/C 83/02), ktorá do stredobodu svojej 

činnosti stavia človeka, jeho dôstojnosť (hlava I., čl. 1 – ľudská dôstojnosť – 

nedotknuteľná), slobodu (hlava II.), rovnosť (hlava III. – rovnosť pred záko-

nom, nediskriminácia), solidaritu (hlava IV., čl. 34 – právo na sociálne za-

bezpečenie a sociálnu pomoc v prípade materstva, choroby, vysokého veku, 

nezamestnanosti, boj proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe s cieľom za-

bezpečiť dôstojnú existenciu všetkých, ktorí nemajú dostatok prostriedkov 

a čl. 35 – právo na prístup k preventívnej zdravotnej starostlivosti a právo 

využívať lekársku starostlivosť, vysokú úroveň ochrany zdravia, ktoré pred-

stavuje stav úplnej fyzickej, psychickej a sociálnej pohody, ktorý je výsled-

kom vzájomného pôsobenia organizmu a prostredia), občianstvo (hlava V.) 

a spravodlivosť (hlava VI.). Stredobodom je človek, ochrana jeho základ-

ných práv s cieľom podporovať vyvážený a trvalo udržateľný rozvoj spoloč-

nosti, sociálny pokrok, vedecký a technický rozvoj so zodpovednosťou vo 

vzťahu k iným osobám, spoločenstvu ľudí a budúcim generáciám. Charta 

rešpektuje duchovné a morálne dedičstvo Európy, nedeliteľné a univerzálne 

hodnoty ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti a solidarity a je založená na 
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zásadách demokracie a právneho štátu. Uvedené by sa malo zákonite pre-

mietať aj do vnútroštátnej úpravy Slovenskej republiky týkajúcej sa sociálnej 

oblasti, čo s poľutovaním v mnohých prípadoch úplne absentuje.  

Právo Európskej únie z hľadiska pôvodu právnych noriem sa člení na 

právo primárne a sekundárne, pričom v sociálnej oblasti má mimoriadne 

postavenie právo sekundárne – t. j. nariadenia, smernice, rozhodnutia, od-

porúčania alebo stanoviská (Macková, 2011c, s. 169 – 181). Jeho najdôleži-

tejším prameňom je nariadenie so všeobecnou platnosťou, vo všetkých 

častiach záväzné pre všetky právnické i fyzické osoby a aplikovateľné 

v každom členskom štáte bez toho, aby ich museli vnútroštátne orgány 

preniesť do vnútroštátneho právneho poriadku. V prípade, ak vnútroštátne 

právo nariadeniu odporuje, je neplatné a nesmie sa aplikovať. V oblasti 

sociálneho zabezpečenia legislatívne prvými sekundárnymi aktmi boli naria-

denia Rady č. 3/58 a č. 4/58, ktoré boli revidované a 1. októbra 1972 ich 

nahradili nariadenie Rady č. 1408/71/EHS zo dňa 14. júna 1971 o aplikácii 

sústav sociálneho zabezpečenia na zamestnané osoby, samostatne zárob-

kovo činné osoby a na členov ich rodín pohybujúcich sa v rámci Spoločen-

stva doplnené o nariadenie Rady č. 574/72 EHS zo dňa 21. marca 1972, 

ktorým sa určuje postup pri aplikácii nariadenia Rady č. 1408/71/EHS. Uve-

dené nariadenia sa posudzujú z pohľadu článku 51 zmluvy a sú hlavnou 

a mimoriadne dôležitou súčasťou „acquis communautaire“. Obidve naria-

denia boli opakovane menené a dopĺňané, naposledy nariadením Rady 

č. 859/2003 ES, ktorým sa rozširuje ich pôsobnosť aj na občanov (príslušní-

kov) tretích krajín. Európska únia zabezpečuje spravodlivé zaobchádzanie 

so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí majú oprávnený pobyt na území 

jej členských štátov, poskytuje im práva a povinnosti porovnateľné s právami 

a povinnosťami občanov EÚ, podporuje zákaz diskriminácie v hospodárskom, 

sociálnom i kultúrnom živote a približuje ich právne postavenie právnemu 

postaveniu štátnych príslušníkov členských štátov. Z hľadiska sociálneho 

zabezpečenia má významné postavenie aj nariadenie Rady č. 1612/68/EHS 

o voľnom pohybe zamestnancov vo vnútri Spoločenstva novelizované naria-

dením č. 92/2434/EHS. Od 1. mája 2010 nadobudli súčasne účinnosť dve 
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koordinačné nariadenia, a to nariadenie Rady Európy č. 883/2004 a vykoná-

vacie nariadenie Európskej komisie č. 987/2009. Ich cieľom je najmä zjed-

nodušenie a modernizácia koordinačných princípov, ako aj zjednodušenie 

pravidiel voľného pohybu osôb, posilnenie princípu rovnakého zaobchádza-

nia so sociálnymi dávkami, príjmami, skutočnosťami alebo udalosťami a tiež 

posilnenie vzájomnej spolupráce medzi zodpovednými inštitúciami a využí-

vanie nových technológii pri vzájomnej komunikácii.  

Záver 

Slovenská republika v zmysle čl. 1 Ústavy SR je zvrchovaný, demokra-

tický a právny štát. Znamená to, že štát sa má podriaďovať svojej ústave, 

zákonom a zároveň aj všeobecne uznávaným normám medzinárodného prá-

va. Za ťažiskový princíp právneho štátu sa považuje sloboda a rešpekto-

vanie ústavnosti a zákonnosti, t. j. z materiálneho hľadiska ústavnosť vystu-

puje ako právo na ústavné zabezpečenie základných práv a slobôd, pričom 

zákonnosť (legalita) predstavuje požiadavku regulácie konania všetkých 

subjektov právom, štátne orgány z tejto regulačnej sféry v nijakom prípade 

nevynímajúc. Ide o princíp všeobecnej záväznosti práva, t. j. bezvýhradnú 

povinnosť všetkých subjektov práva zachovávať platné právo. V demokratic-

kej spoločnosti sa požiadavka dodržiavania práva musí vzťahovať aj na 

štátne orgány, a to vrátane tých, ktoré právo tvoria. Aj parlament ako najvyšší 

predstaviteľ suverenity štátu, legitimovaný voľbami, musí pri tvorbe zákonov, 

ako aj pri ich zmene dodržiavať ústavu a procesné predpisy, ktoré sám 

vytvoril a ktoré musia byť v súlade s Ústavou SR. Natíska sa však otázka, či 

je to striktne dodržiavané a realizované v podmienkach Slovenskej republiky 

najmä po roku 2002? Pre právny štát je charakteristická priorita práv 

a slobôd občanov a spoločnosti pred štátom. Právny štát nemá byť štátom 

vrchnostenským, ale má slúžiť občanom a nie naopak, t. j. občania štátu.  

Dnešným reformám i názorom mnohých ekonómov by sa možno ču-

dovali aj samotní predstavitelia klasického liberalizmu, ako napr. Adam 

Smith, ktorý so svojom diele „Bohatstvo národov“ – v tzv. Biblii ekonomického 
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liberalizmu vytvoril koncepciu hospodárskeho liberalizmu požadujúcu voľný 

pohyb pracovných síl a zrušenie štátnych zásahov do priemyselnej výroby 

a obchodu. Avšak jeho minimálny štát mal bezpodmienečne zabezpečovať 

tieto tri úlohy: chrániť spoločnosť pred násilím a vpádom cudzích štátov, 

chrániť každého člena spoločnosti proti útlaku zo strany ostatných členov 

spoločnosti (v tejto súvislosti možno uviesť slová M. Gándhí, že „chudoba je 

najhoršia forma násilia“ alebo I. Karvaša, že „štát musí zabrániť zneužívaniu 

hospodársky slabšieho alebo jeho vylučovanie z možností sociálneho a hos-

podárskeho rozvoja“. Z toho vyplýva, že štát musí chrániť každého člena 

spoločnosti aj pred chudobou – najmä povinným poistením – t. j. poistným 

systémom – pretože ak jednotlivec nemá uspokojené základné životné po-

treby – t. j. bývanie, výživu, ošatenie, vzdelanie a zdravotnú starostlivosť, je 

ohrozená aj jeho sloboda a na to akoby sa v 3. tisícročí zabúdalo) a zriaďo-

vať a udržiavať verejné diela a verejné inštitúcie (v našich podmienkach 

Sociálna poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa), ktoré sú užitočné pre 

celú spoločnosť, a preto nemôžu byť zriaďované a udržiavané súkromnými 

osobami.  

Taktiež aj najvzdelanejší muž slávnej viktoriánskej epochy v Anglicku, 

ktorého hlavnou doménou bola sociálna a politická filozofia a v rámci nej 

rozpracoval vlastnú koncepciu (umierneného) liberalizmu, a to John Stuart 

Mill (20. 4. 1806 – 7. 5. 1873) vychádzal z myšlienky, že „šťastie je žiaduce 

a je to jediná žiaduca vec ako cieľ“ (Mill, 2005, s. 510). Zároveň zdôrazňo-

val, že štát má podporovať činnosť a silu indivídua a skupín, avšak zároveň 

pripúšťal pozitívnu ingerenciu štátu do občianskej spoločnosti, a to pokiaľ 

prispieva k rozvoju individuálnej slobody a spoločenskému pokroku, pomáha 

osobám, ktoré nie sú schopné sa o seba postarať (deti, invalidi, starí atď.) 

a slúži verejnému prospechu, blahu (t. j. výchova, regulácia vzťahov za-

mestnávateľov a robotníkov – v našich podmienkach – Zákonník práce 

a ďalšie právne normy). 

Veľmi aktuálna pre dnešný globalizovaný svet je aj jeho veta, a to, že 

„cudzinci necítia s ľudom“ (Mill, 2005, s. 457 a nasl.). Zahraničný kapitál 

po uplynutí daňových prázdnin odchádza, ale ľudský potenciál (kapitál) – 
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domáci zamestnanci – obyvatelia krajiny zostávajú a potrebujú zabezpečenie 

najmä v starobe, chorobe, invalidite, nezamestnanosti atď. 

Žijeme v čase ekonomickej globalizácie, kedy kapitál, financie a investí-

cie majú celosvetový charakter, avšak práca lokálny, čo má za následok 

zákonitý protiklad medzi prácou a kapitálom. Slovami riaditeľa Svetového 

inštitútu pre výskum ekonomického vývoja A. Schorocksa situáciu vo svete 

dnes možno ilustrovať na príklade, keď „v desaťčlennej skupine, jeden člo-

vek má 99 USD a ostatní deviati sa delia o 1 USD“ (Hrubec – Brabec a kol., 

2007, 29). Práca v 21. storočí už nie je zdrojom bohatstva, ale obtiažnym 

nákladom, ktorý je potrebné neustále znižovať a úlohou podnikov je maxi-

malizovať hodnotu akcií pre investorov“ (Reich, 2003, s. 124). Z uvedeného 

vyplýva, že štatistické údaje o vytvorení pracovných miest, o výške hrubého 

domáceho produktu a miere nezamestnanosti nevypovedajú nič o kvalite 

života obyvateľstva tej-ktorej krajiny. Všade dominuje reč čísel. Matematika 

sa stala hlavným jazykom modernej ekonómie, avšak matematika sa pre 

skúmanie života nehodí, čo potvrdzuje svojimi slovami aj existencialista 

Kierkegaard vnímajúc, že „život možno pochopiť len spätne, ale ho musíme 

žiť dívajúc sa vpred“ (Sedláček, 2009, s. 195 – 197). Ekonómovia však do 

popredia dávajú neustále úžitok, avšak akosi zabúdajú, že „úžitok je úžitok 

(satisfaction or pleasure), ktorý jedinec získava spotrebou statkov a služieb, 

odpočinkom, prácou atď. (t. j. čímkoľvek, čo mu subjektívne robí radosť, 

alebo zvyšuje úžitok)“ (Sedláček, 2009, s. 200). Aj samotní ekonómovia, ako 

napr. Milton Friedman ku koncu svojho života poznamenal, že „ekonómia sa 

stala viac odvetvím matematiky, než riešením reálnych ekonomických prob-

lémov“ a Ronald Coase v roku 1997 sa tiež posťažoval, že „existujúca eko-

nomika je iba teoretickým systémom, ktorý sa vznáša vo vzduchu, ale ktorý 

má len malý vzťah k tomu, čo sa deje v reálnom svete“.10  

Tieto skutočnosti sa prejavili aj v tzv. reformných zákonoch, ktoré sa 

realizovali prevažne len v krajinách východnej a strednej Európy, pretože 

podľa expertov napríklad „v Nemecku by bolo veľmi ťažké zaviesť povinné 

                                              
10 Hospodárske noviny, 8. augusta 2012, s. 11. 



172 

 
fondové pripoistenie založené na kapitalizácii (t. j. náš II. povinný kapitali-

začný pilier), pretože nie každý Nemec by mal na to peniaze“ (Macková, 

2005, s. 73). V krajinách západnej Európy sa naďalej zachováva silný 

1. základný povinný pilier dôchodkového zabezpečenia financovaný prie-

bežnou metódou na základe medzigeneračnej solidarity (v našich podmien-

kach ide o zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 

predpisov), ďalej sa rozvíja silný 2. pilier dôchodkového zabezpečenia zalo-

žený na širokej účasti neziskových zamestnávateľských fondoch (v našich 

podmienkach ide o III. pilier doplnkového dôchodkového sporenia v zmysle 

zákona č. 650/2004 Z. z.) a 3. pilier by mal byť budovaný na princípe dobro-

voľnosti, pretože má zmysel len pre dobre zarábajúce profesie, avšak je 

bezvýznamný pre ľudí zarábajúcich minimálnu mzdu, resp. podpriemernú 

mzdu (v našich podmienkach ide o II. tzv. kapitalizačný pilier dôchodkového 

starobného sporenia v zmysle zákona č. 43/2005 Z. z.). Smerovanie dô-

chodkovej reformy v Slovenskej republike si malo určiť za cieľ vybudovanie 

silného 1. základného povinného priebežne financovaného dôchodkového 

poistného systému v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

v znení neskorších predpisov vykonávaného Sociálnou poisťovňou, aby sa 

priblížil k systémom dôchodkového zabezpečenia západných krajín Európ-

skej únie a plne rešpektoval a realizoval v praxi otvorenú metódu koordiná-

cie. Taktiež sa mali využiť skúsenosti Európskej federácie dôchodkového 

zabezpečenia, ktorá je jediným reprezentantom západoeurópskych penzij-

ných fondov vybudovaných na neziskovom a zamestnávateľskom princípe 

a zachováva národnú identitu penzijných úspor. Zároveň vykazuje aj lepšie 

výsledky z hľadiska poistencov. Je potrebné taktiež upozorniť na skutoč-

nosť, že súkromný kapitálový pilier založený na princípe „povinnej účasti“ 

nie je v súlade s demokratickými princípmi, pretože k povinnej účasti sa 

vo väčšine prípadov prikláňajú len krajiny s málo rozvinutou demokraciou, 

avšak v žiadnom prípade nie krajiny, ktoré majú rozvinuté kapitálové trhy, 

v účasti ktorých občanov nemusí presviedčať zákon, pretože občania sa 

sami presviedčajú prostredníctvom konkrétnych výsledkov investovania na 

základe svojho dobrovoľného rozhodnutia (Macková, 2005, s. 74 – 75).  
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V jednotlivých krajinách strednej a východnej Európy záujem o národné 

penizijné fondy prakticky vždy prejavili tie isté zahraničné finančné skupiny. 

Povinné dôchodkové sporenie sa považuje za rýchlú cestu ku koncentrácii 

a ovládnutiu trhu v krajine, a z toho dôvodu sa presadzuje súkromný kapita-

lizačný fond spravovaný súkromnými správcovskými spoločnosťami. Dobro-

voľné doplnkové a zamestnanecké penzijné fondy do tohoto scénara neza-

padajú a z toho dôvodu sú odmietané. Reformy vo viacerých krajinách vý-

chodnej a strednej Európy boli spustené bez dostatočnej legislatívnej prí-

pravy, bez spoločenského konsenzu, mechanicky sa preberal chilský alebo 

švédsky model tzv. virtuálnych účtov. 

K sociálnej reforme, najmä dôchodkového poistenia je potrebné pristu-

povať s vedomím, že lacné dôchodky neexistujú. Základom je najmä dobrá 

výkonnosť domácej ekonomiky, rastúca produktivita práce, rastúce reálne 

mzdy, vysoká zamestnanosť, čo najnižšia nezamestnanosť, politická stabili-

ta krajiny a dôvera občanov. Žiadny dôchodkový systém – t. j. priebežný, 

kapitalizačný alebo životné poistenie nemôže občanovi priniesť oveľa viac, 

ako do systému vložil (Macková, 2005, s. 75). Problém demografie je po-

družný, najmä pre Slovenskú republiku, pretože v čase zavádzania tzv. refor-

my (v roku 2004) na trh práce nastupovali najsilnejšie populačné ročníky 

(občania narodení v rokoch 1972 až 1984), ktorí budú aktívni na trhu práce 

až do roku 2050 (Macková, 2009, s. 62). Z toho dôvodu hovoriť o demogra-

fickom probléme je viac ako otázne, a to aj z dôvodu, že v krajinách, ktoré 

majú veľmi dobrú demografiu (napr. africké krajiny), žiadne sociálne systé-

my neexistujú.  

V podmienkach Slovenskej republiky najmä po roku 2002 došlo k agre-

sívnej neoliberálnej kritike sociálneho štátu vo forme tzv. odvodového bonu-

su presadzovaného najmä zo strany zamestnávateľských subjektov smeru-

júceho k oslabeniu, ba dokonca k odstráneniu sociálnej ochrany ekonomicky 

činného obyvateľstva a k rozkladu sociálneho štátu. Stali sme sa svedkami, 

že základné problémy sociálnej ochrany obyvateľstva (nielen) Slovenskej 

republiky boli najmä po roku 2002 (a naďalej sú) redukované iba na ekono-

mické kritériá. Znižovanie úrovne sociálneho zabezpečenia, nerešpektovanie 
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medzinárodných a európskych záväzkov a teda ani Ústavy SR, ako aj paupe-

rizácia obyvateľstva sa realizovala (a naďalej sa realizuje) pod rúškom ne-

vyhnutnosti konsolidácie štátneho rozpočtu a zvýšenia konkurencieschop-

nosti, obetovaním záujmov sociálnej ochrany občanov s nízkymi príjmami 

v prospech lepšej výkonnosti najschopnejších členov spoločnosti a najmä 

medzinárodného finančného kapitálu (Macková, 2011b, s. 193 – 211).  

Európska únia, súčasťou ktorej od 1. mája 2004 je aj Slovenská republi-

ka, predložila novú stratégiu pod názvom „Európa 2020“. Cieľom sú najmä 

štrukturálne reformy vrátane reformy verejných financií, pracovného trhu EÚ, 

zvyšovanie investícii do energetiky, ako aj výskumu a rozvoja. No zdá sa, že 

opak je pravdou (napr. návrh štátneho rozpočtu na rok 2015 pre Slovenskú 

akadémiu vied atď.). Analytický pohľad na celú EÚ odhaľuje ďalšie oslabo-

vanie sociálnych istôt a neustály nárast chudobného obyvateľstva. Napríklad 

od roku 2004 vzrástol počet chudobného obyvateľstva v EÚ celkovo na 80 

miliónov (z 56 miliónov).11 Aj MOP vo svojej správe o sociálnom zabezpeče-

ní vo svete pre roky 2014 a 2015 upozorňuje, že len jedna tretina ľudstva 

má reálne naplnené sociálne práva a základné ľudské právo na sociálne 

zabezpečenie v celosvetovom meradle má iba 27 % ľudí. Takmer žiadnu 

sociálnu ochranu nemá viac ako 73 % celosvetovej populácie a právo na 

sociálne zabezpečenie je pre ňu len nesplniteľným snom. Avšak aj v EÚ 

dochádza k neustálemu oslabovaniu sociálnych istôt vzhľadom na vysokú 

mieru nezamestnanosti, nízke mzdy, ba v mnohých prípadoch k obrovskému 

kráteniu, resp. zníženiu sociálnych dávok, čo sa prejavilo zákonite v opätov-

nom náraste chudobného obyvateľstva a to až na 123 miliónov, čo predsta-

vuje 24 % obyvateľov EÚ, z toho ide vo väčšine prípadov o ženy, starších 

ľudí, ako aj ľudí so zdravotným postihnutím a najmä detí, ktorých je až 20 mi-

liónov.12 Súčasná situácia v Európe pripomína tzv. „sociálne tsunami“, pretože 

už každý štvrtý občan EÚ je vylúčený zo spoločnosti a žije v podmienkach 

                                              
11 Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010, s. 3. <http://www.fsr.gov.sk/ 
sk/EY2010/31.7.2010>. 

12 Zachovajte sociálnu Európu, vyzýva Medzinárodná organizácia práce. Pravda, 3. 6. 2014. 
<http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/319656-zachovajte-socianlu-e…>. 
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biedy a chudoby. To znamená, že jeho príjmy nedosahujú ani sumu život-

ného minima, ktorá určuje hranicu ľudsky dôstojného života a podľa Rady 

Európy z roku 1984 by mala byť vo výške najmenej 50 % priemernej mzdy 

v tej-ktorej krajiny EÚ.  

Kam kráča Európa a v akých podmienkach bude v nasledujúcich desať-

ročiach a storočiach existovať cca 600 miliónov Európanov vrátane Sloven-

ska? Výstrahou by mali byť nielen pre nás, ale aj pre celú Európu slová 

argentínskeho ministra práce, zamestnanosti a sociálneho rozvoja, ktorý už 

v roku 2002 poukázal na skutočnosť, že „príčinou hlbokej krízy v jeho krajine 

bola politika vychádzajúca z mylného názoru, že ekonomické kritéria majú 

prednosť pred kritériami sociálneho rozvoja.13  

Po vypuknutí celosvetovej finančnej krízy v roku 2008 sa počiatočný 

nápor neoliberálnych doktrín síce čiastočne zmiernil, predovšetkým v zá-

padných demokratických krajinách Európy (Fínsko, Švédsko, Rakúsko atď.), 

v ktorých sa snažia dosahovať ekonomickú úroveň súbežne so zabezpečo-

vaním sociálnej spravodlivosti, čo realizujú najmä prostredníctvom sociálnej 

solidarity, celospoločenským konsenzom a mechanizmom (t. j. prostred-

níctvom systému sociálneho poistenia, daňovým systémom – progresívnym 

zdaňovaním, zdravotným a školským systémom, politikou zamestnanosti, 

ako aj sociálnou záchrannou sieťou – plne rešpektujúc základné práva a slo-

body, t. j. právo na ľudsky dôstojný život a slobodný rozvoj každého jednot-

livca v intenciách jeho fyzických, psychických a duševných schopností), kto-

rým sa snažia zmierňovať veľké diferenciácie medzi bohatými a chudobnými.  

Zdá sa, akoby sme zabudli na etiku, morálku, na tradície, na to, odkiaľ 

sme vyšli. Z historického kontextu je zrejmé, že tradícia z Nemecka, Rakú-

sko-Uhorska i z 1. Československej republiky výrazným spôsobom ovplyvni-

la Európsku úniu a jej sociálne systémy, ktoré sú rôzne, avšak rešpektujú 

základné ľudské práva – t. j. ľudskú dôstojnosť, právo na život, právo na 

rovnosť pred zákonom atď., ako aj základný princíp solidarity prejavujúci sa 

v redistributívnej politike, v ktorej 20 % hrubého domáceho produktu sa 

                                              
13 Sociální politika č. 10/2002, s. 19. 



176 

 
považuje za akúsi „kresťanskú konštantu“ (na rozdiel od krajín mimo EÚ – 

kde je to cca 8 %). Pre európsky sociálny model ochrany je typické univer-

zálne prístupné školstvo, zdravotníctvo a univerzalizované dôchodkové 

systémy (Šimáčková, 2009, s. 328 – 329). Európsky sociálny model ochrany 

a boja proti sociálnemu vylúčeniu v súčasnosti inšpiroval aj krajiny Ázie, ako 

Japonsko a Čínu (Tomášek, 2009, s. 1007 – 1008).  

Nemali by sme zabúdať ani na výrok J. S. Milla, že „nikto z nás Zem ne-

stvoril a je to dedičstvo celej ľudskej rasy“ a ani na učenie T. Akvinského, 

podľa ktorého ani zákon súkromného vlastníctva nemôže byť postavený nad 

človeka ako člena ľudskej spoločnosti, t. j. inými slovami, inštitút súkromné-

ho vlastníctva padá (zaniká) okamihom, keď sa jedná o ľudský život“ (Sed-

láček, 2009, s. 120 – 121). Tieto výroky sú akoby reakciou na dnešnú krízu, 

ktorá je krízou nielen globálnou, hospodárskou, finančnou a morálnou, ale 

taktiež aj krízou ekologickou. 

Nikto z nás si nevybral krajinu, ani rodinu, v ktorej sa narodil. Vzhľadom 

na to základným predpokladom pre odstránenie chudoby v jednotlivých 

krajinách sveta, Slovensko nevynímajúc, je fungujúca ekonomika, hospo-

dárska politika a rast (prosperita), ktoré sú silne prepojené s fungujúcou 

sociálnou politikou založenou najmä na princípe solidarity a sociálnej spra-

vodlivosti, ktorej jednou z hlavných funkcií je funkcia nielen ochranná, ale aj 

redistribučná.  

Ľudská spoločnosť dospela k záveru, že je nevyhnutné zmierňovať so-

ciálne nerovnosti, avšak správnu mieru prerozdeľovania (t. j. redistribúcie) 

nám nemôžu kvantitatívne určovať žiadne ekonomické teórie, pretože ide 

jednoznačne o otázky politického rozhodovania (resp. politickej voľby).  

Nemali by sme zabúdať, že zrodenie sociálnych štátov nebolo výsled-

kom žiadneho altruizmu, ale uvedomenia si, že bez vzdelanej, zdravej a kva-

lifikovanej pracovnej sily nie je možné dosiahnuť výkonnú ekonomiku a že 

sociálne práva predstavujú nevyhnutný predpoklad pre zdravý, udržateľný 

hospodársky a sociálny rozvoj a udržanie pokoja a mieru. 
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Prevencia a manažment kríz v kontexte novej  
finančnej regulácie a dohľadu v EÚ 
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Crisis Prevention and Management under New EU Financial  
Regulation and Supervision 

Abstract: 
The quick turn of the US subprime crisis of 2007 into a global financial and econom-
ic one has clearly illustrated how the underlying risks of global interconnectedness 
can materialize via liberalized capital flows. Hitting Europe in autumn 2008, the 
crisis highlighted structural problems of the banking system and serious shortcom-
ings of the EMU project. When the Greek fiscal pressure resulted in a debt crisis 
and spill-over effects put into question the bare existence of the Eurozone, it be-
came clear that unprecedented solutions are needed to improve the symmetry and 
optimality of EMU. According to the 4 presidents’ report of June 2012, the first step 
towards a genuine economic and monetary union is to build an integrated financial 
framework. The European Parliament´s approval of a single supervisory mechanism 
on September 12, 2013 has pushed the reform process further and the banking 
union is expected to play an important role in boosting the financial market reinte-
gration by the creation of a truly European banking sector. Now it is crucial not only 
to maintain the reform dynamics, but neither must we forget that even a complex 
banking union is not a universal solution and Europe has to reform deeper to live up 
to its commitments and bring EU economies back on the growth trajectory. 
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Úvod 

Akčný plán finančných služieb, realizovaný v období rokov 1999 – 2004, 

mal za cieľ priblížiť Európu k jednotnému trhu finančných služieb a z makro-

ekonomického hľadiska položil legislatívne základy pre efektívne integrova-

ný trh v mnohých segmentoch európskych financií. Ukázalo sa však, že in-

tegrované finančné trhy sú pre ekonomiky v ére globalizácie nielen význam-

ným prínosom, ale aj potenciálnym zdrojom nezanedbateľných nákladov, 

pretože zvýšená interdependencia enormne posilnila manifestáciu rizík a to 

tak z pohľadu rýchlosti prenosu, ako aj rozsahu následkov. Systémový šok 

v podobe globálnej finančnej a následne hospodárskej krízy, ktorá začala 

v USA v roku 2007, odhalil nielen pretrvávajúce nedostatky v integrácii a re-

zervy, ktoré je nevyhnutné zohľadniť pri ďalšej etape budovania jednotného 

finančného trhu v Európe, ale tiež jasne ilustroval systémové riziká dnešnej 

bezprecedentnej prepojenosti krajín v rámci svetovej ekonomiky. Aj grécka 

dlhová kríza, ktorá zasiahla Európu začiatkom roka 2010, potvrdila, že glo-

balizácia kladie veľký dôraz na stabilitu makroekonomického prostredia, vrá-

tane finančnej. Globalizované finančné trhy a voľný pohyb kapitálu sa uká-

zali byť mocným nástrojom na nezávislé ocenenie kvality a udržateľnosti 

hospodárskej politiky vlády, keď pochybnosti a nedôvera trhu môžu iniciovať 

rýchly odlev kapitálu z ekonomiky.  

Postupujúca kríza si vyžiadala bezprecedentné vládne intervencie na 

záchranu paralyzovaného finančného sektora z verejných zdrojov a jej ra-

pídny vývoj s ďalekosiahlymi fiškálnymi, politickými i sociálnymi následkami 

postavili európsku Hospodársku a menovú úniu (EMU) na pokraj existenčnej 

dilemy.1 Priama finančná podpora bánk či vyplácanie tzv. zlatých padákov 

poukázali na rozsiahly problém morálneho hazardu vrátane potenciálneho 

                                              
1 V reakcii na negatívny vývoj od októbra 2008 EK schválila opatrenia štátnej pomoci pre 
finančné inštitúcie vo výške takmer 1/3 HDP EÚ, keďže po prepuknutí krízy bolo najdôležitej-
šie vrátiť bankový sektor do stavu normálnej úverovej činnosti. Na makroekonomickej úrovni 
boli zas dôležité tzv. stimulačné balíčky implementované v členských štátoch na zvýšenie do-
pytu, pričom len v roku 2009 suma týchto balíčkov predstavovala 1,5 % HDP EÚ. Záchranné 
iniciatívy predstavovali enormnú záťaž pre národné rozpočty a eskalácia gréckych fiškálnych 
problémov začiatkom roka 2010 transformovala krízu na tzv. dlhovú. 
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negatívneho vplyvu na formovanie percepcie budúcich rizík. Úspešne na-

štartovanú reformnú agendu bolo nutné posunúť k ďalším a výrazne radikál-

nejším krokom, ktoré by pomohli zvýšiť dôveru v bankový sektor a podporili 

stabilizáciu krízou zdevastovaných ekonomík. Medzi členskými štátmi sa 

vytvoril jasný konsenzus, týkajúci sa štrukturálnej reformy a smerujúci 

k integrovanejšej architektúre dohľadu nad finančným trhom. Vytýčenie cieľa 

ďalšieho prehlbovania integračného procesu znamená aj posun v optimali-

zácii asymetricky nastavených parametrov menovej únie, čo potvrdila aj 

spoločná správa prezidentov Európskej rady, Európskej komisie, euroskupi-

ny a Európskej centrálnej banky (ECB),2 ktorá stanovuje pre budúcu EMU 

4 hlavné stavebné bloky: integrovaný finančný rámec, integrovaný rozpočtový 

rámec, integrovaný rámec hospodárskej politiky a posilnenú demokratickú 

legitimitu a zodpovednosť.  

Dohoda lídrov EÚ o vytvorení trojpilierovej bankovej únie, ktorá je čas-

ťou krízového manažmentu a jej cieľom je separovať problémy bankového 

sektora od verejných financií, sa spolu s odsúhlasením legislatívy na zave-

denie 1. piliera Európskym parlamentom 12. 9. 2013, považuje za výrazné 

posilnenie centralizačných tendencií a prvý krok k vytvoreniu širšej ekono-

mickej únie. Za pozitívum centralizácie dohľadu možno považovať skutoč-

nosť, že kontrola nad bankovými systémami uskutočňovaná v rámci ECB by 

mala priniesť jednotnosť kritérií, transparentnosť a včasné odhalenie riziko-

vých faktorov, pričom účasť krajiny v Jednotnom mechanizme dohľadu je 

podmienkou pre priamu rekapitalizáciu problémových bánk. Tri navzájom 

súvisiace legislatívne dokumenty, ktoré zhmotnili víziu projektu bankovej 

únie spred dvoch rokov do súčasnej ekonomickej reality, prijal Európsky 

parlament dňa 15. 4. 2014.3 Očakáva sa, že vybudovanie komplexnej a vy-

váženej bankovej únie podporí stabilizácia eurozóny, zvýši odolnosť voči po-

tenciálnym krízam v budúcnosti, zlepší kredibilitu reformných krokov a celko-

vo posilní ekonomickú i politickú pozíciu kontinentu.  

                                              
2 „Towards a genuine economic and monetary union“, publikovaná v júni 2012. 

3 Jednotný rezolučný mechanizmus + príslušná smernica a Smernica systémov ochrany 
vkladov. 
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1 Kríza postbrettonwoodských financií 

Sedemdesiate roky minulého storočia znamenali dramatickú zmenu vo 

vnímaní úlohy a funkcií úveru a financií. Pád brettonwoodského režimu 

otvoril cestu k emancipácii financií vis-à-vis tradičnej (národnej) ekonomike 

a štátu. Prísne monitorované a kontrolované financie vystriedal systém, 

vyznačujúci sa odstránením kapitálových kontrol, dereguláciou úrokových 

mier a výmenných kurzov, inštitucionálnymi reformami finančného sektora 

a vytvorením nových kanálov finančného sprostredkovania. Zdalo sa, že 

rastúci podiel na HDP mnohých vyspelých kapitalistických krajín bol genero-

vaný samotným finančným sektorom. Skutočnosť, že dopyt finančných trhov 

po väčšom príjme a rýchlejšie rastúcich cenách akcií sa objavil v rovnakom 

čase ako stagnujúci ekonomický rast a zvýšená konkurencia na tovarovom 

trhu výrazne sťažili možnosti zhodnotenia, nazýva Crotty „neoliberálnym 

paradoxom“.  

Hypotekárna kríza v USA v roku 2007 prepukla v čase rastúcich úroko-

vých mier. Úverové straty sa rozšírili na finančné inštitúcie po celom svete, 

okrem iného i cez trhy s úverovými derivátmi. V rámci EÚ zareagovala ako 

prvá ECB poskytnutím likvidity na medzibankovom trhu. Nekoordinovaný 

postup členských štátov viedol k negatívnym spill-over efektom medzi kraji-

nami. Najväčší zdroj problémov predstavovali regulované finančné inštitúcie, 

ktorých interné modely nedostatočne oceňovali riziko. Málo pozornosti ve-

novali likvidite trhov a naopak príliš jednotlivým firmám a nadmerným ab-

strahovaním od vývoja v sektoroch i na trhoch prispeli k rozvoju problémov 

v globálnom meradle. Mnohí manažéri nepochopili komplexnosť produktov, 

s ktorými obchodovali, podceniac tak riziká, ktorým svoje spoločnosti vysta-

vili. V neposlednom rade v spoločnostiach často chýbal dostatočný dohľad 

zo strany členov správnych rád a spôsoby odmeňovania viedli k nadmernému 

podstupovaniu rizika. Spoluzodpovedné boli aj ratingové agentúry, pretože 

prideľovaním ratingu AAA štruktúrovaným produktom znižovali percepciu 

úverového rizika (v dôsledku nedostatkov v používaných metodológiách). 

Situáciu ešte zhoršili konflikt záujmov a úroveň regulácie.  
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2 De Larosièrova správa ako východisko reformnej agendy 

De Larosièrova správa4 podrobne analyzovala príčiny krízy na európskej 

úrovni a jej ambíciou bolo posunúť EÚ smerom k novej regulatórnej agende,5 

silnejšiemu koordinovanému dohľadu a efektívnym procedúram krízového 

manažmentu. Za hlavnú príčinu krízy autori označili nadmernú likviditu a nízke 

úrokové miery. Rastu hypotekárnej bubliny napomáhali aj nedostatočne re-

gulovaný systém hypotekárnych úverov v USA, rozsiahle sekuritizačné 

techniky, nedostatočný dohľad a politika silnej podpory propagácie vlastníctva 

nehnuteľností v segmente domácností.  

Kumulatívny účinok zlyhaní v regulácii a dohľade viedol k preceňovaniu 

schopnosti finančných firiem spravovať riziká. Rozrastalo sa tieňové ban-

kovníctvo, rástla neistota ohľadom kvality úverov, ktorá vyústila do straty dô-

very a rozšírenia pnutia do ďalších častí finančného sektora. Ako neefektív-

ny sa prejavil aj multilaterálny dohľad zo strany MMF, keďže nedošlo 

k včasným nápravám makroekonomickej nerovnováhy. Koordinovaná aktivi-

ta chýbala i zo strany Fóra pre finančnú stabilitu, G8 a iných organizácií.  

Nová architektúra dohľadu v EÚ zohľadňuje odporúčania expertnej sku-

piny, k schváleniu Európskeho systému finančného dohľadu (ESFS) s dvoj-

pilierovým usporiadaním (obr. 1) dochádza v júni 2009, pričom mikropru-

denčný dohľad zabezpečujú tri Európske orgány dohľadu (ESAs) a makro-

prudenčný dohľad je v kompetencii Európskej rady pre systémové riziko 

(ESRB), ktorej predsedá prezident ECB.6  

                                              
4 V októbri 2008 poveril predseda EK skupinu ôsmich expertov, ktorej predsedal Jacques de 
Larosière, vypracovaním správy o budúcej finančnej regulácii a dohľade v EÚ. Publikovaná 
bola 25. 2. 2009. 

5 S cieľom zredukovať riziko a zlepšiť jeho manažment, zlepšiť kapacitu absorbcie systémo-
vých šokov, posilniť transparentnosť, …  

6 ESRB je s ECB úzko prepojená, treba však zdôrazniť, že je dodržaná vzájomná autonóm-
nosť a ESRB nezasahuje do vykonávania primárneho mandátu ECB na zabezpečenie ceno-
vej stability. 
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Obr. 1: Európsky systém finančného dohľadu 

Zdroj: Podľa Lannoo (2010). 

Skupina zdôraznila tiež potrebu revidovať Bazilej II a urgentne uskutoč-

niť nasledujúce zmeny:7  

 postupne navyšovať minimálne kapitálové požiadavky,  

 znížiť procyklickosť, napr. vytváraním dodatočných rezerv,  

 zaviesť prísnejšie pravidlá pre mimosúvahové položky, a  

 sprísniť pravidlá manažmentu likvidity. 

Revidované pravidlá Bazilej III boli odsúhlasené lídrami G20 na seoul-

skom summite 11. – 12. novembra 2010. Od tejto inovovanej verzie, ktorá 

                                              
7 Ďalším odporúčaním správy v tejto oblasti je potreba zadefinovania (v rámci EÚ) regulatórneho 
kapitálu, ktorá by objasnila, ktoré hybridné nástroje sú považované za kapitál TIER 1. 
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zlepšuje kapitálovú primeranosť a zjednodušuje regulačný rámec, sa očakáva 

zvýšenie odolnosti bankového systému voči trhovým turbulenciám a posil-

nenie finančnej stability v globálnom meradle. Nový rámec zavádza opatre-

nia na podporu tvorby kapitálu pre krízové obdobia, globálne štandardy 

likvidity, pákový pomer i lepšie pokrytie rizika, ktoré by malo motivovať ban-

ky k obozretnejšiemu správaniu a prispieť tak k menšej pravdepodobnosti 

výskytu kríz či minimalizácii ich následkov. K ľahšej adaptácii na nové pod-

mienky má prispieť graduálne zavádzanie k 1. 1. 2019.  

Ďalej správa konštatovala, že chýbajúci konzistentný krízový manaž-

ment a rezolučné nástroje znevýhodnili jednotný trh EÚ v porovnaní s USA 

a v tejto oblasti označila za nevyhnutné prijať opatrenia na celoeurópskej 

úrovni, pričom by vždy pri manažmente krízy mali byť prioritné riešenia pri-

vátneho sektora a až v prípade ich nedostatočnosti by sa malo uvažovať 

o zapojení verejných zdrojov. Ako hlavný nedostatok v regulačnej štruktúre 

bankovníctva EÚ identifikovala organizáciu depozitných garančných schém 

v členských štátoch, ktorá si vyžaduje lepšiu ochranu pre vkladateľov.8 Na 

základe horeuvedého Skupina odporučila:  

 vytvorenie koherentného a funkčného regulačného rámca pre krízový 

manažment v EÚ s primeranými a ekvivalentnými nástrojmi krízovej 

prevencie a intervencie;  

 harmonizáciu garančných schém depozitov v EÚ s preferenčným pred-

financovaním súkromným sektorom, ktorá by mala poskytovať vysokú 

a rovnakú ochranu všetkých bankových klientov v únii;  

 odsúhlasenie detailnejších kritérií v kontexte financovania cezhraničného 

rezolučného mechanizmu na úrovni EÚ členskými štátmi s následným 

doplnením existujúceho Memoranda o porozumení.  

Zohľadnenie týchto záverov rieši až projekt bankovej únie, ktorého reali-

záciu si vynútila postupujúca kríza a fiškálne dôsledky prijatých protiopatrení. 

                                              
8 Idea zdieľaného fondu EÚ, ktorý by pozostával z národných fondov garancie vkladov si však 
pre predpokladané početné politické i praktické problémy podporu nezískala. 
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3 Dlhová kríza 

Globalizácia a liberalizácia kapitálových tokov zvýšili vzájomnú prepoje-

nosť sveta a zväčšili tak škody, ktoré môžu spôsobiť vnútorné problémy 

jednotlivých štátov. Systémový šok v podobe globálnej finančnej a následne 

hospodárskej krízy, ktorá začala v USA v roku 2007, ilustroval kumulované 

riziká finančnej interdependencie. Štrukturálne nedostatky bankového systé-

mu, ktorým ekonomiky v relatívne priaznivom predkrízovom období neveno-

vali pozornosť, v krízových podmienkach zásadne poškodili banky i verejné 

financie mnohých členských štátov.9 Súhrnná suma schválených verejných 

intervencií v rokoch 2008 – 2011 sa vyšplhala na úroveň 36,7 % HDP EÚ, 

pričom najväčší podiel pripadal na garancie bankových pasív (tab. 1).  

Tab. 1: Opatrenia štátnej pomoci v EÚ v rokoch 2008 – 2011 

 

Zdroj: Hudák (2014). 

Keď fiškálne problémy Grécka začali existenčne ohrozovať eurozónu, 

bolo zrejmé, že nedostatky projektu európskej integrácie nie je možné ďalej 

ignorovať. Nedostatočná hospodárska správa spolu s neefektívnym Paktom 

stability a rastu nedokázali odvrátiť vypuknutie suverénnej dlhovej krízy. 

Narušenie dovtedy úspešne napredujúceho procesu európskej finančnej 

                                              
9 V EÚ sa finančné systémy vyznačujú výraznou dominanciou bánk – súhrnné bankové 
aktíva predstavujú 238 % v porovnaní so 65 % v USA. 
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integrácie predstavovalo riziko ďalšej fragmentácie jednotného trhu. Potreba 

prerušiť negatívnu slučku10 medzi súkromnými bankami a verejnými finan-

ciami sa stala doslova akútnou. Renacionalizačné tendencie finančných 

trhov EÚ s negatívnym dosahom na trh tovarov a služieb viedli členské štáty 

k poznaniu, že pre fungovanie jednotného trhu je centralizácia niektorých 

kompetencií na európsku úroveň nevyhnutná. Riziko rozpadu eurozóny 

zmobilizovalo progresívne prístupy a zrelativizovalo nejednotnosť politických 

pozícií do tej miery, že došlo k odsúhlaseniu prelomových štrukturálnych 

riešení na podporu stability únie. Za jednoznačnú cestu z krízy bola označe-

ná hlbšia integrácia členských krajín.  

Značne komplexný rámec ekonomických reforiem mal za cieľ zvýšiť mo-

tiváciu a zodpovednosť hospodárskych subjektov, zlepšiť riadenie ekono-

mických záležitostí a podporiť celkovú odolnosť zoskupenia. Zásadný obrat 

v situácii však vyvolali až nasledujúce dve iniciatívy: v júni 2012 oznámili lídri 

eurozóny zámer vytvoriť bankovú úniu a presunúť dohľad nad bankami na 

európsku úroveň. Od vypuknutia krízy v Grécku to bola prvá deklarácia 

faktu, že podstatou problémov EMU nebolo porušovanie limitov Paktu stabi-

lity a rastu a že je potrebné prikročiť k revízii princípov menovej únie. Dru-

hou iniciatívou bolo vyhlásenie prezidenta Draghiho o mesiac neskôr o pri-

pravenosti ECB urobiť pre záchranu eura všetko potrebné,11 ktoré trhy vý-

razne upokojilo a eliminovalo špekulatívny sentiment.  

4 Banková únia 

Trojpilierová banková únia (obr. 2) sa v strednodobom horizonte označuje 

za prioritný projekt EÚ, ktorý je možné vybudovať bez zmeny existujúcej 

zmluvnej bázy s potenciálnym zapojením medzivládnej či bilaterálnej úrovne. 

                                              
10 Tzv. začarovaný kruh, kedy podpora zlyhávajúcich bánk národnými vládami vedie k osla-
beniu fiškálnej pozície vlády a následné refinancovanie zvyšujúcich sa nákladov spôsobí 
oslabenie bankových súvah, čo krízu ešte prehĺbi a vynúti si ďalšiu podporu bánk, … 

11 „Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And 
believe me, it will be enough.“ London, 26 July 2012. 
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Banková únia by mala menovú úniu nielen dopĺňať, ale troma špecifickými 

kanálmi – zlepšením cezhraničnej bankovej integrácie, zvýšením dôvery v ban-

kové bilancie a prerušením negatívnej spojitosti medzi bankou a štátom – 

podporiť aj jednotný finančný trh.12 Pre menové zoskupenie má finančná 

integrácia mimoriadny význam aj kvôli predpokladu, že finančné trhy 

a inštitúcie majú výrazný podiel na absorpcii idiosynkratických šokov13 a pre-

to je v teórii optimálnej menovej oblasti integrácia finančných trhov považo-

vaná za substitučné kritérium v prípade absencie či nedostatočnej mobility 

pracovnej sily.  

Pozíciu ECB v novej inštitucionálnej štruktúre ešte posilnila úloha európ-

skeho supervízora v rámci 1. piliera – Jednotného mechanizmu dohľadu. 

Druhý pilier – Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií – by mal 

byť plne funkčný od roku 2015, rovnako ako príslušná smernica na ozdrave-

nie a riešenie krízových situácií (BRRD),14 a nástroj záchrany pomocou 

vnútorných zdrojov nadobudne účinnosť najneskôr od 1. 1. 2016.15 Pod-

mienky zavedenia tretieho piliera, ktorý sa zameriava na ochranu vkladov na 

európskej úrovni, upravuje príslušná smernica (DGSD).16 

                                              
12 Obavy z vytvorenia „trhu vnútri trhu“ sa považujú za neopodstatnené, keďže skutočne 
európsky bankový sektor bude disponovať adekvátnymi inštitúciami, pravidlami a nástrojmi 
plne konzistentnými s jednotným trhom. 

13 V USA sa podieľajú 62 %, sú teda päťkrát účinnejšie než federálny rozpočet. 

14 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. 5. 2014, ktorou sa stano-
vuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných 
spoločností. 

15 Druhý pilier sa takisto spája s novým poplatkom do Jednotného fondu na riešenie krízo-
vých situácií. 

16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. 4. 2014 o systémoch ochra-
ny vkladov, v Úradnom vestníku publikovaná 12. 6. 2014. 
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Obr. 2: Projekt bankovej únie 

Zdroj: Spracované podľa Nowotny (2013). 

4.1 Jednotný mechanizmus dohľadu 

Jednotný mechanizmus dohľadu (SSM) pozostáva z ECB a príslušných 

vnútroštátnych orgánov, ktoré sú zodpovedné za každodenný dohľad nad 

menej významnými bankami. Vzťahuje sa na cca 6 000 bánk v eurozóne 

a za jeho efektívne a konzistentné fungovanie ako celku, t. j. priamy aj ne-

priamy dohľad, zodpovedá ECB, ktorá získa priamu kontrolu nad najväčšími 

bankami v eurozóne a právo intervenovať v prípade ostatných bánk už pri 

prvých náznakoch problémov. Prevzatiu dohľadových právomocí Európskou 

centrálnou bankou 4. novembra 2014 predchádzalo preverenie kvality aktív 

a stresové testovanie, výsledky ktorého boli zverejnené 26. októbra. Do 

SSM sa okrem členov eurozóny môžu zapojiť aj ďalšie krajiny EÚ.  

Cieľom jednotného mechanizmu dohľadu je:  

 prispieť k obnoveniu dôvery v bankový sektor; 

 zaistiť bezpečnosť a stabilitu bankového systému eurozóny;  
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 zvýšiť finančnú integráciu a stabilitu v Európe; a  

 zharmonizovať postupy dohľadu v prospech dohliadaných bánk.  

Rozšírenie dohľadových kompetencií ECB vyvolalo otázky, či sa v jej 

rukách nesústreďujú príliš veľké právomoci, či dokáže oddeliť zodpovednosť 

za menovú politiku od povinností súvisiacich s dohľadom a či nové kompe-

tencie nenarušia výkon jej mandátu v praxi, pričom sa pozornosť koncentro-

vala najmä na vytvorenie adekvátnych kontrolných mechanizmov, ktoré by 

na činnosť európskeho supervízora dohliadali. V kontexte článku 25 ods. 2 

nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013, podľa ktorého musí ECB plniť svoje 

úlohy dohľadu bez dotknutia a oddelene od jej úloh týkajúcich sa menovej 

politiky či akýchkoľvek iných úloh, prijala Rada guvernérov dňa 17. septem-

bra 2014 rozhodnutie ECB/2014/39, ktorým sa vykonáva zásada oddelenia 

funkcie menovej politiky od funkcie dohľadu Európskej centrálnej banky.17  

Podľa poslednej aktualizácie zoznamu18 bude ECB priamo dohliadať 

120 významných inštitúcií. Zoznam v časti Slovensko uvádza tri najväčšie 

úverové inštitúcie v SR – Slovenská sporiteľňa, a. s., Tatra banka, a. s., 

a Všeobecná úverová banka, a. s. – ďalšie dve, Československá obchodná 

banka, a. s. a ČSOB Stavebná sporiteľňa, a. s. figurujú v rámci belgickej 

KBC Group N. V. a posledná Sberbank Slovensko a. s. je pod rakúskou 

Sberbank Europe AG. Na 12 menej významných slovenských inštitúcií19 

bude ECB dohliadať nepriamo, t. j. priamy dohľad nad nimi bude v kompe-

tencii Národnej banky Slovenska (NBS).  

                                              
17 Rozhodnutie je k dispozícii na internetovej stránke ECB. 

18 ECB (Banking supervision): The list of significant supervised entities and the list of less 
significant institutions. Latest update of the list: 04/09/2014. 

19 OTP Banka Slovensko, a. s., Poštová banka, a. s., Prima banka Slovensko, a. s., Privatbanka, 
a. s., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Wustenrot 
stavebná sporiteľňa, a. s., Akcenta, spořitelní a úvěrové družstvo, pobočka Slovensko, Fio 
banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky; The 
Royal Bank of Scotland plc, pobočka zahraničnej banky; KDB Bank Europe Ltd., pobočka 
zahraničnej banky. ECB (Banking supervision): The list of significant supervised entities and 
the list of less significant institutions. Latest update of the list: 04/09/2014. 
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V súvislosti s obmedzením právomoci v dôsledku implementácie novej 

regulácie NBS upozornila na riziko, ktoré by mohol predstavovať potenciálny 

trend transformácie dcérskych spoločností na pobočky zahraničných bánk 

kvôli úspore nákladov.20 Dostupnosť zdrojov a šetrenie ako motiváciu na 

transformáciu môže spustenie jednotného bankového dohľadu v eurozóne 

v budúcnosti ešte podporiť.21 Situáciu by malo efektívne stabilizovať až 

vytvorenie kompletnej a plne funkčnej bankovej únie.  

Výkon bankového dohľadu ECB spoplatňuje, náklady na rok 2015 sa 

odhadujú na 260 mil. eur. Výška poplatku reflektuje náročnosť dohľadu zo 

strany ECB, najväčšie banky by mali platiť okolo 15 mil. eur a najmenšie 

okolo 2 000 eur, pričom ročný poplatok väčšiny bánk spadajúcich pod pria-

my dohľad ECB by sa mal pohybovať v rozmedzí 0,7 – 2 mil. eur. a v prípa-

de nepriameho dohľadu by približne 75 % menších bánk malo ročne platiť 

2 – 7 tis. eur. Prvý výmer ročnej platby vystaví ECB v júni 2015 so splat-

nosťou 30 dní a okrem preddavku na rok 2015 bude zahŕňať aj november 

a december 2014. Verejná konzultácia22 v trvaní 7 týždňov skončila 11. 7. 

2014 a nariadenie o poplatkoch za dohľad už ECB zverejnila.  

4.1.1 Interakcie dohľadových inštitúcií 

Posun reformnej agendy smerom k SSM prinesie zmeny, ktoré by mali 

Európsky systém finančného dohľadu (ESFS) posilniť, pričom čím vyšší 

bude počet zúčastnených štátov, tým väčšie by mali byť pozitívne efekty 

bankovej únie. Účasť čo možno najviac štátov:  

 obmedzí potenciálne koordinačné zlyhania;  

 podporí ochranu jednotného trhu finančných služieb konzistentnejšou 

aplikáciou dohľadových a regulatórnych praktík; 

                                              
20 Tlačová správa NBS, február 2013. 

21 V snahe predísť materializácii tohto rizika NBS navrhla posilniť národné orgány dohľadu 
účinne vstúpiť do procesu transformácie dcérskych spoločností na pobočky (ev. spojené aj 
s odlevom mozgov zo SR a vplyvom na zamestnanosť). 

22 Tlačová správa z 27. 5. 2014: ECB otvára verejnú konzultáciu o návrhu nariadenia 
o poplatkoch za dohľad. 
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 môže oslabiť deformácie jednotného finančného trhu spôsobené diver-

gentnými fiškálnymi pozíciami štátov, keďže participujúce členské eko-

nomiky budú mať tiež prístup k Jednotnému rezolučnému mechanizmu 

(SRM). 

Interakcie EBA a SSM budú intenzívne najmä v troch oblastiach:  

 jednotná kniha pravidiel (kľúčová úloha SSM spočíva v zlepšení koordi-

nácie medzi supervízormi, pričom zodpovednosť za vytvorenie regulač-

nej politiky a technických štandardov, ktoré tvoria základ jednotnej knihy 

pravidiel pre európske banky, nesie EBA);  

 úzka spolupráca ECB a EBA zabezpečí plnú konzistentnosť dohľadovej 

príručky EBA na podporu konvergencie dohľadu v Európe a vlastného 

detailnejšieho dohľadového manuálu SSM; 

 SSM a EBA budú úzko spolupracovať pri organizácii strestestov, najmä 

z pohľadu ich dizajnu a načasovania. ESMA a EIOPA majú dôležitú rolu 

pri koordinácii zdieľania informácií medzi SSM a národnými orgánmi. 

Čo sa interakcií s Európskym výborom pre systémové riziká (ESRB) tý-

ka, vzhľadom na systémový charakter aktivít SSM bude ich vzájomná spo-

lupráca podstatná. Najmä skutočnosť, že ECB bude môcť použiť makropru-

denčné nástroje znamená zvýšenú koordinačnú funkciu v tejto oblasti pre 

krajiny v SSM, čo sa prirodzene prekrýva s makroprudenčnou úlohou ESRB 

pre širšiu EÚ. Úlohou ESRB je prijímať odporúčania na podporu koordinácie 

makroprudenčných rozhodnutí najmä s krajinami mimo SSM a tým, že má 

v kompetencii aj nebankové časti finančného sektora, obsiahne i medzisekto-

rové záležitosti, kým SSM sa zameriava na bankové systémy. Očakáva sa, 

že makroprudenčné funkcie oboch inštitúcií sa budú navzájom dopĺňať. 

4.1.2 Komplexné hodnotenie stavu dohliadaných bánk 

Nepriaznivá ekonomická situácia v Európe negatívne ovplyvnila súvahy 

bánk a následne aj poskytovanie úverov reálnej ekonomike. Orgány regulá-

cie a dohľadu prijali mnohé opatrenia a v posilňovaní svojich súvah pokročili 

aj banky samotné. Od začiatku globálnej finančnej krízy banky v eurozóne 
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získali približne 225 mld. eur nového kapitálu, čo spolu s ďalšími 275 mld. 

eur poskytnutými vládami predstavuje viac ako 5 % HDP eurozóny. V októbri 

2013 dosiahol priemerný koeficient základného kapitálu Tier 1 najväčších 

bánk v eurozóne úroveň takmer 12 %, pričom väčšina z nich už vtedy spĺňa-

la minimálne kapitálové požiadavky kompletne zavedeného rámca smernice 

o kapitálových požiadavkách a príslušného nariadenia (CRD IV/CRR). V kra-

jinách s prebiehajúcimi medzinárodnými programami pomoci boli zo súvah 

bánk vo veľkej miere odstránené problematické neproduktívne aktíva, aby 

ziskové podniky mali prístup k poskytovaniu bankových úverov.  

 

Obr. 3: Komplexné hodnotenie stavu významných bánk 

Zdroj: ECB, 10/2013. 

Obavy z nedostatočnej transparentnosti bankových súvah a z ich celko-

vej rizikovosti by malo rozptýliť komplexné hodnotenie príslušných úvero-

vých inštitúcií spadajúcich pod priamy dohľad ECB – zoznam predpoklada-

ných cca 130 úverových inštitúcií v 18 členských štátoch predstavujúcich 

približne 85 % bankových aktív v eurozóne bol zverejnený v októbri 2013 – 

ktoré uskutočnila ECB a príslušné národné kompetentné orgány v oblasti ban-

kového dohľadu (NCA) v súlade s ustanoveniami nariadenia o jednotnom 
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mechanizme dohľadu.23 Komplexné hodnotenie pozostávalo z troch navzá-

jom prepojených časti, ktoré spolu zabezpečujú rozsiahlu a hĺbkovú analýzu 

bankových súvah (obr. 3).  

Komplexné hodnotenie, ktoré prebiehalo od novembra 2013 do októbra 

2014, sledovalo tri hlavné ciele:  

 zvýšiť kvalitu a transparentnosť dostupných informácií o stave bánk;  

 v prípade potreby zaviesť potrebné nápravné opatrenia; a  

 podporiť dôveru zainteresovaných strán v celkovú stabilitu a odolnosť 

bánk.  

Novou iniciatívou bolo preskúmanie kvality aktív, zamerané na najviac 

rizikové alebo netransparentné prvky bankových súvah, ktorého cieľmi bolo 

hodnotiť oceňovanie komplexných nástrojov a vysokorizikových aktív v ban-

kových súvahách a v prípade úverových expozícií zhodnotiť adekvátnosť 

tvorby rezerv a overiť primeranosť oceňovania kolaterálu. Preskúmanie kva-

lity prebiehalo v troch hlavných fázach, pričom kľúčovou bola 1. fáza výberu 

portfólií, zameraná na zabezpečenie dôkladného preskúmania najrizikovej-

ších expozícií, ich vzájomné porovnávanie prostredníctvom centralizovaného 

výberu a schvaľovanie. Druhou a najkomplexnejšou fázou bol výkon pre-

skúmania a v tretej fáze sa uskutočnila sumarizácia overenia konzistentnosti 

na zabezpečenia porovnateľnosti výsledkov.  

Tejto časti hodnotenia boli podrobené: 

 expozície voči štátnemu dlhu, ako aj expozície voči inštitúciám (vrátane 

medzibankových), podnikom a retailovému sektoru; 

 expozície voči dlžníkom v členských štátoch, ktoré sa zúčastňujú na 

SSM, i v členských štátoch, ktoré sa na SSM nezúčastňujú, ako aj 

v krajinách mimo EÚ; 

 bankové i obchodné knihy, ako aj súvahové i podsúvahové expozície 

(úverové prísľuby, záruky a kreditné deriváty v prípade určitých národ-

ných všeobecných účtovných zásad); 

                                              
23 Nariadenie Rady (EÚ), ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy, 
pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami. 
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 všetky typy finančných nástrojov v súlade s konzervatívnym výkladom 

aktuálnych IFRS24 (t. j. nástroje k dispozícii na predaj, nástroje oceňo-

vané v reálnej hodnote, nástroje držané do splatnosti, nástroje držané 

na obchodovanie a úvery a pohľadávky), pričom sa v prípade potreby 

zohľadnili národné všeobecné účtovné zásady;  

 nelikvidné aktíva oceňované prostredníctvom modelov (aktíva tretieho 

stupňa v reálnej hodnote) sa posudzovali osobitne. 

Ide o historicky najrozsiahlejšie hodnotenie svojho druhu, pokiaľ ide 

o počet bánk, ich celkovú veľkosť a geografické pokrytie. Kredibilitu procesu 

by malo zvýšiť aj využitie externých konzultantov.25 Na základe celkových 

výsledkov komplexného hodnotenia, ktoré ECB schválila a zverejnila 26. 

októbra, môže vyžadovať nápravu zistených nedostatkov, vrátane prípad-

ných požiadaviek na uskutočnenie zmien týkajúcich sa rezerv a kapitálu 

príslušných bánk, ktorých implementáciu bude ECB v rámci SSM monitoro-

vať i vymáhať. Termíny zavedenia týchto opatrení tvoria súčasť výsledkov 

hodnotenia.  

Hodnotenie je výsledkom intenzívnej spolupráce špecialistov z oblasti 

dohľadu aj centrálneho bankovníctva a prinesie podstatné zlepšenie transpa-

rentnosti. Jeho dokončenie predznamenáva začiatok nového režimu dohľa-

du pod gesciou ECB. Test schopnosti bánk adaptovať sa na sťažené eko-

nomické podmienky pomôže identifikovať zostávajúce nedostatky a je sú-

časťou snahy stabililizovať a stransparentniť európsky bankový sektor, aby 

plnil úverovú funkciu a podporil tak rast reálnej ekonomiky. Hodnotenia sa 

zúčastnilo 130 bánk26 z 19 krajín s podielom 81,6 % celkových aktív v rámci 

                                              
24 Medzinárodných štandardov finančného vykazovania (International financial reporting 
standards). 

25 Pri výkone hodnotenia využila ECB nezávislé poradenstvo medzinárodnej konzultačnej 
skupiny Oliver Wyman v otázkach metodiky a podporu pri navrhovaní a realizácii hodnotenia 
vrátane zavádzania opatrení na zabezpečenie kvality. Služby podpory projektovej organizácie 
na národnej úrovni a poradenstva pri implementácii poskytla skupina aj NCA, podporu v špe-
cifických úlohách poskytli NCA odborníci zo súkromného sektora. 

26 Vrátane dcérskych spoločností bánk so sídlom mimo eurozóny. 
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SSM skúmalo vyše 6 000 expertov (vyše 100 z ECB a vyše 5 000 nezá-

vislých súkromných firiem) pri zachovaní princípov konzistentnosti a rovna-

kého zaobchádzania. Hodnotenie kvality aktív sa zakladalo na jednotnej me-

todike a harmonizovaných definíciách a bolo východiskovým bodom záťažo-

vého testu. Vychádzalo z CRD IV a z definície regulačného kapitálu z 1. 1. 

2014, min. koeficient vlastného kapitálu (CET 1) bol stanovený na 8 %. Zá-

ťažový test rozlišoval 2 hypotetické scenáre na výhľadové posúdenie sol-

ventnosti a odolnosti bánk počas obdobia rokov 2014 – 2016: min. koeficient 

CET 1 pri základnom scenári bol 8 %, pri nepriaznivom 5,5 %.  

Výsledky potvrdili potrebu celkovej korekcie účtovných hodnôt aktív vo 

výške 47,5 mld. eur (z ktorých 37 mld. eur negenerovalo schodok kapitálu) 

a zvýšenie stavu nesplácaných expozícií o 135,9 mld. eur. Schodok kapitálu 

u 25 bánk, ktoré testami neprešli,27 predstavoval 24,6 mld. eur, pričom po 

započítaní navýšeného kapitálu u 12 z nich do polovice roka 2014 zostáva 

ešte vyrovnať schodok vo výške 9,5 mld. eur u 13 bánk, ktoré majú do 

2 týždňov predložiť ECB plány na jeho vykrytie v časovom rámci 6 alebo 9 

mesiacov. Celková výška dopadov vyplývajúcich z komplexného hodnotenia 

po horeuvedenom doplnení zdrojov sa pohybuje okolo úrovne 46,5 mld. eur. 

Komplexnému hodnoteniu sa podrobili aj slovenské banky Slovenská spori-

teľňa, Tatra banka a VÚB, ktoré preukázali kapitálovú vybavenosť výrazne 

nad 8 % a potvrdili tak dôveryhodnosť, finančné zdravie a stabilitu. V hodno-

tení uspeli tiež ich zahraničné materské spoločnosti.  

4.2 Jednotný rezolučný mechanizmus 

Finančná kríza poukázala na zásadný nedostatok adekvátnych nástrojov 

na efektívny manažment situácie nezdravých alebo zlyhávajúcich úverových 

inštitúcií a investičných spoločností, ktorý by platobnej neschopnosti zabránil 

alebo aspoň minimalizoval nepriaznivé dôsledky zachovaním systémovo dô-

ležitých funkcií dotknutej inštitúcie. Predchádzať bankovým krízam pomôže 

                                              
27 2 belgické, 3 cyperské, 1 francúzska, 3 grécke, 1 írska, 1 nemecká, 1 portugalská, 1 rakú-
ska, 2 slovinské, 9 talianskych a 1 španielska. 
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nový regulačný rámec založený na spoločných pravidlách vytvárajúcich 

jednotný súbor platný pre všetky členské štáty. Rámec pre ozdravenie 

a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností 

stanovuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 

2014 (BRRD). Zavádza súbor nástrojov včasnej a rýchlej intervencie, vypra-

covanie plánov ozdravenia, zásadu proporcionality. Kompetentné a koordino-

vané konanie zabezpečí kontinuitu zásadných finančných a ekonomických 

funkcií problémovej inštitúcie pri minimalizácii systémového vplyvu.  

V prípade problémových či zlyhaných bánk teda prichádza na rad aktív-

ny prístup 2. piliera – Jednotného rezolučného mechanizmu, ktorý bol odsú-

hlasený v apríli 2014. Jednotná rada na riešenie krízových situácií a ňou 

spravovaný Fond na likvidáciu problémových bánk (rezolučný fond) pristúpia 

k riešeniu krízy v rámci vymedzených kompetencií. BRRD zavedie pravidlá 

pre postup v prípade insolventnosti pri minimalizácii nákladov zlyhania 

a s cieľom zabezpečiť finančnú stabilitu. Kľúčovými prvkami sú dôveryhodný 

rámec pre záchranu z vnútorných zdrojov, ochrana integrity jednotného trhu 

a dostatočná finančná kapacita na vykrytie strát. K dispozícii sú 3 typy ná-

strojov – prípravné a preventívne, skorej intervencie, a rezolúcie. Smernica 

poskytuje aj rámec na koordináciu rezolučných iniciatív národných orgánov 

v prípade cezhraničných operácií vo forme rozolučných kolégií.  

Uplatňovaním bail-in princípu by mala banková únia ukončiť éru bezpre-

cedentných opatrení na záchranu bankového sektora z verejných zdrojov. 

Mechanizmus záchrany pomocou vnútorných zdrojov uplatňuje prioritne 

vyplatenie podielu na nákladoch akcionármi a veriteľmi, až v druhom slede 

by boli použité prostriedky z rezolučného fondu. Fond tvorený príspevkami 

bánk ex ante od roku 2016 by mal v roku 2024 dosiahnuť sumu 55 mld. eur. 

Povinnosť platiť príspevky ex ante by mala byť vynútiteľná na základe vnútro-

štátnej legislatívy a v prípade, že by tieto prostriedky neboli dostatočné na 

vykrytie strát, mali by rozdiely uhradiť mimoriadnymi príspevkami ex post. 

Na základe správy EBA a v kontexte jej odporúčaní by mala EK do 31. 12. 

2016 predložiť Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh vo veci 

základu pre cieľovú úroveň financovania rezolučného mechanizmu.  
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4.3 Jednotný mechanizmus ochrany vkladov 

Smernica o systémoch ochrany vkladov (DGS) bola prvý raz implemen-

tovaná v roku 1995 a uplatnila prístup minimálnej harmonizácie, ktorý vyústil 

do výrazných rozdielov v rámci jednotlivých štátov. K zásadnému doplneniu 

došlo až v roku 2009 ako dôsledok krízy z jesene 2008, ktorá odhalila zá-

sadné slabiny platnej právnej úpravy dlhodobo nereflektujúcej zmeny na fi-

nančných trhoch. Na nevyhnutnosť aktualizácie legislatívy na ochranu vkla-

dov poukázali nielen problémy Islandu, keď odmietol kompenzovať britských 

a dánskych sporiteľov, ale aj nedávne problémy Cypru. Nové pravidlá pri-

nášajú zjednodušenie a harmonizáciu, ktorá prispeje k zvýšeniu transpa-

rentnosti a tým aj istoty a dôvery, čo následne podporí stabilitu finančného 

systému a jeho odolnosť v prípade adverzného ekonomického vývoja. Sú-

časná ochrana vkladateľov je výsledkom politického konsenzu a otázka 

posunu smerom k pan-európskemu systému garancie depozitov bude pre-

hodnotená najskôr až po spustení plnej operability 1. a 2. piliera bankovej 

únie. Smernica DGS uvádza, že 5 rokov po nadobudnutí jej účinnosti vypra-

cuje EK správu a v prípade potreby môže predložiť nový legislatívny návrh.  

Najnovšia prepracovaná smernica bola publikovaná 12. 6. 2014 a vyža-

duje uskutočniť požadované modifikácie vo väčšine prípadov do 3. 7. 2015. 

Finančná hranica 100 000 eur ostáva zachovaná, základné zmeny sa týkajú 

napr. definície depozitu, rozsahu záväzkov, zvýšenia finančného stropu u vy-

medzených vkladov (vyplývajúcich z určitých realitných transakcií a život-

ných udalostí), či štandardizovaných informačných povinností voči vkladate-

ľom a princíp preferenčného zaobchádzania. Lehota na vyplácanie náhrad 

sa má skrátiť zo súčasných 20 dní na 7 od 1. 1. 202428 a do 3. 7. 2024 mu-

sia členské štáty v rámci financovania ex-ante dosiahnuť minimálnu úroveň 

cieľovej sumy v systéme ochrany vkladov vo výške 0,8 % hodnoty krytých 

                                              
28 Počas prechodného obdobia (t. j. do 31. 12. 2023) systémy ochrany vkladov na základe 
splnených podmienok zabezpečia vkladateľom prístup k primeranej sume krytých vkladov na 
krytie životných nákladov do 5 pracovných dní od podania žiadosti. 
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vkladov,29 pričom minimálne 70 % DGS musia byť financované hotovosťou 

a maximálne do výšky 30 % formou platobných záväzkov. Povolené sú aj 

transakcie medzi DGS postavené na báze dobrovoľnosti. Aj keď budú fondy 

druhého a tretieho piliera bankovej únie separované, oba rámce sa navzájom 

podporujú, preto DGS môže za prísne stanovených podmienok financovať 

ozdravenie a riešenie krízy úverovej inštitúcie, aby sa predišlo jej zlyhaniu.  

Záver 

Jedným z poučení, ktoré nedávna finančná kríza priniesla, bolo pozna-

nie, že regulačné a dohľadové mechanizmy na národnej úrovni nedokážu 

objektívne reagovať na rýchly a komplexný vývoj vo svete globalizovaných 

financií. Táto skutočnosť viedla k významným zmenám v bazilejských pra-

vidlách i k novej architektúre európskej regulácie a dohľadu. Aj keď adaptá-

cia bánk na aktuálne požiadavky ovplyvní ich hospodárenie a očakáva sa 

vplyv nových odvodových povinností na ziskovosť sektora,30 účinné uplatňo-

vanie prísnejších prudenciálnych pravidiel posilní postavenie bánk i schop-

nosť primeraného manažmentu rizík, čo zvýši ich odolnosť voči prípadným 

šokom. Vytvorenie bankovej únie je považované za prvý krok k vytvoreniu 

širšej ekonomickej únie a zvýšením bezpečnosti a stability sektora podporí 

prosperitu členských ekonomík. Posun kompetencií dohľadu na únijnú úroveň 

prinesie kritériálnu jednotnosť, kvalitnejšie a konzistentnejšie uplatňovanie 

dohľadových a regulačných praktík v EÚ, ako aj celkové stransparentnenie 

európskeho bankového systému.  

                                              
29 T. j. okolo 55 mld. eur, ale členské štáty môžu pre svoje DGS nastaviť vyššiu cieľovú 
úroveň. Príspevky do systému ochrany vkladov zohľadňujú sumu krytých vkladov a stupeň 
rizika, pričom na ich stanovenie môžu DGS použiť vlastné rizikovo založené metódy, ktoré 
však kompetentný národný orgán musí schváliť a o schálení informovať EBA. V prípade 
poklesu cieľovej úrovne sa platenie príspevkov obnoví až do jej opätovného dosiahnutia. 
Dostupné finančné prostriedky DGS musia byť investované nízkorizikovým a dostatočne 
diverzifikovaným spôsobom. 

30 NBS očakáva aj zmenu štruktúry ziskovosti bankového sektora. Tlačová konferencia NBS, 
27. 5. 2014. 
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Aj keď jednotný, konzistentne a koherentne uplatňovaný, dohľad na 

európskej úrovni nie je zárukou, že už reálne nedôjde k ďalšej kríze, dôsled-

né vykonávanie dohľadových povinností by malo včas upozorniť na prípadný 

problém a ozdravné i rezolučné plány následne poskytnú manažované rie-

šenie s primárnou angažovanosťou súkromného sektora (akcionárov a veri-

teľov), čo eliminuje morálny hazard prameniaci z motivácie k zvýšenému 

sklonu k riziku v dôsledku spoliehania sa na podporu z verejných zdrojov. 

Pre dobudovanie kompletnej bankovej únie a maximalizáciu jej prínosov 

bude rozhodujúce dodržať prijatý harmonogram a zachovať tak dôveryhod-

nosti reformných krokov. Akýkoľvek odklon v obsahu či dynamike reforiem 

by mohol mať závažné dôsledky na interné i externé vnímanie európskeho 

integračného procesu.  
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Právny rámec riešenia krízových situácií úverových  
inštitúcií v EÚ ako bazálny inštrument predchádzania  
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Legal Framework for Credit Institutions´ Resolution in the EU  
as a Fundamental Instrument to prevent Financial Instability 

Abstract: 
Evaluate the effectiveness of Banking Union would be currently very ambitious but 
unrealistic. Perhaps it is better to point out at least some legislative gaps of draft for 
national legislation of resolution of crisis situations in the financial market. They can 
be divided into form related and content related. Author introduces reasons for 
adopting of Banking Union Project and refers to relevant EU legislative acts. Subse-
quently detailed deals with the content of the draft of national Act on resolution of 
crisis situations in the financial market. 

Keywords: Banking Union, BRRD, Single Resolution Mechanism, draft of Act on 
resolution of crisis situation in the financial market 
 

Úvod 

Iniciatíva Bankovej únie vychádza z negatívnych skúseností finančnej 

krízy v priestore EÚ. Niektoré štáty ako Grécko, Cyprus, Španielsko, Lu-

xembursko, Belgicko či Francúzsko, mimo právneho rámca reorganizačných 

a reštrukturalizačných opatrení formou štátnej pomoci (state aid mechanism) 

– ako individuálna štátna pomoc alebo navrhovaná a notifikovaná schéma 

štátnej pomoci – finančne podporili banky pôsobiace na svojom území. 
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Verejne známy je predovšetkým príklad o poskytnutia štátnej pomoci cez-

hranične pôsobiacej bankovej skupine Dexia SA vo februári roku 2010 pro-

stredníctvom priamej verejnej rekapitalizácie a poskytnutím štátnych záruk, 

teda z verejných zdrojov – Boudghene et al. (2010). Poskytnutie štátnej po-

moci bolo sprevádzané kompenzačnými opatreniami zmierňujúcimi negatív-

ne dopady poskytnutia štátnej pomoci na hospodársku súťaž – Lapšanský 

(2013). V období od októbra 2008 do októbra 2011 Európska komisia schvá-

lila štátnu pomoc v celkovej sume 4,5 bilióna eur pre finančné inštitúcie – 

Machelski (2013). Finančná podpora bankových inštitúcií z národných verej-

ných zdrojov členských štátov EÚ na jednej strane zaťažila národné verejné 

rozpočty. Nemožno pritom stále opomínať skutočnosť potenciálne negatív-

neho dopadu štátnej pomoci na udržanie hospodárskej súťaže – Kalesná, 

Blažo (2012). Na strane druhej finančná podpora vytvorila nežiaduce väzby 

medzi bankami a štátmi (tzv. začarovaný kruh, v anglickom jazyku ako vicious 

circle). Pretrhnutie tejto väzby je výzvou pre stanovenie právneho rámca 

všetkých pilierov tzv. Bankovej únie. Správy z aktuálneho diania sú síce 

predmetom viacerých odborných prezentácií, ich obsah sa však obmedzuje 

iba na poskytnutie základných informácií a nezameriava svoju pozornosť na 

konkrétne právnoaplikačné problémy, ktoré vyvstávajú z politických a odbor-

ných diskusií na úrovni pracovných skupín zriadených pri orgánoch EÚ. 

Jednou z najproblematickejších a najkontroverznejších oblastí je riešenie 

krízových situácií finančných inštitúcií v právnom rámci druhého piliera Ban-

kovej únie (jednotný rezolučný mechanizmus). Druhý pilier predpokladá via-

cero nástrojov obnovy finančnej kondície a prípadnej riadenej likvidácie 

predovšetkým systematicky významných úverových inštitúcií a investičných 

spoločností. Jedným z nich je vytváranie národných rezolučných fondov, 

národných rezolučných autorít a na európskej úrovni vytváranie nadnárod-

ného jednotného rezolučného fondu a rady pre riešenie krízových situácií 

(rezolučnej rady) prostredníctvom povinných odvodov. Z nimi akumulova-

ných finančných prostriedkov má následne dochádzať k finančnej podpore 

relevantných inštitúcií v rezolúcii. Niektoré vedecké autority označujú takúto 

iniciatívu dokonca ako „inštitucionalizácia morálneho hazardu“ (názor 

prezentovaný prof. Šikulom na konferencii v reakcii na príspevok autora tejto 



206 

 
časti). Zámer vytvárania takejto schémy vychádza z cieľa bankovej rezolú-

cie, ktorým je okrem iného minimalizovať verejné výdavky štátnych rozpoč-

tov (a tým nepriamo chrániť daňovníkov), preniesť ťažisko ich zdieľania na 

akcionárov bánk a ich veriteľov a zabezpečiť ochranu vkladateľov. Opatre-

niami druhého piliera sa má znížiť aj riziko morálneho hazardu. Akcionári 

môžu podliehať morálnemu hazardu a byť motivovaní viac riskovať, spolieha-

júc sa na implicitné vládne garancie bankám. Akcionári veľkých bánk sú na-

vyše náchylní voči morálnemu hazardu pre doktrínu too-big-to-fail – Machel-

ski (2013). Morálny hazard na strane klientov spočíva v tom, že v atmosfére 

štátneho prísľubu pomoci nemajú motiváciu banku obozretne vyberať a mo-

nitorovať. Opodstatnenosť druhého piliera najmä pre banky je zdôvodňova-

ná pružnosťou a s tým spojenou rýchlosťou riešenia problémov banky oproti 

klasickým národným insolvenčným konaniam. Tieto sú predmetom národ-

ného konkurzného práva, ktoré upravuje najmä riadený postup rozličných 

dotknutých subjektov pri úpadku (alebo hroziacom úpadku), ktorý sa uplat-

ňuje pri speňažovaní majetku dlžníka a kolektívnom pomernom uspokojova-

ní veriteľov alebo pri snahe o zachovanie podstatnej časti prevádzky podni-

ku dlžníka. Skrátene ide o univerzálny kolektívny civilný proces, v ktorom sú 

nároky veriteľov uspokojované pomerne – Zámožík et al. (2013). Jeho ne-

výhodou oproti európskemu rezolučnému rámcu druhého piliera sú dlhší 

priebeh a v prípade reorganizácie vyžadujú obvykle komplexné negociácie 

a dohody s veriteľmi. Zároveň by tradičný proces bankrotu mohol preru-

šiť spôsobilosť banky poskytovať platobné služby klientom s poten-

ciálne ďalekosiahlymi všeobecnými ekonomickými implikáciami – Machelski 

(2013). Spustenie rezolučného mechanizmu a zavedenie rezolučného opatre-

nia nad bankou má navyše nastať k skoršiemu okamihu ako vzniknú právne 

predpoklady pre zahájenie tradičného konkurzného konania. Pritom je dôle-

žité poznamenať, že úroveň ochrany majetku veriteľov má byť porovna-

teľná s úrovňou poskytovanou v konkurznom konaní. To znamená, že 

straty veriteľov nemôžu byť k rezolučnom konaní väčšie ako by dosiahli 

v tradičnom insolvenčnom konaní. Právne predpisy pre druhý pilier okrem 

iného zavádzajú zmenu v oblasti harmonizácie doterajšieho právneho rámca 

reorganizácie a likvidácie úverových inštitúcií na úrovni EÚ. Zmena sa teda 
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týka aj smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES zo 4. apríla 

2001 o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií. V našich národných pod-

mienkach sa tak zmena dotýka nášho národného inštitútu nútenej sprá-

vy banky. Iniciatívy vedúce k zmenám jestvujúceho krízového manažmentu 

boli pritom na úrovni bankových skupín prezentované skôr, ako projekt Ban-

kovej únie – Pénzeš (2012). 

1 Právny rámec EÚ pre riešenie krízových situácií a otázky 
s ním spojené 

V priebehu diskusií k právnemu rámcu druhého piliera vyvstali najmä 

právne pochybnosti pri prijímaní nariadenia 806/2014 Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jed-

notný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investič-

ných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií 

a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariade-

nie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (Single Resolution 

Mechanism/SRM). Uvedené nariadenie doplnilo základný právny predpis 

v tejto oblasti pre druhý pilier Bankovej únie, ktorým je smernica 2014/59/EÚ 

Európskeho parlamentu a Rady z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec 

pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných 

spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európ-

skeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 

2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Bank Recovery 

and Resolution Directive/BRRD). Pochybnosti prijímania nariadenia o SRM 

sa dotýkali čl. 114 Zmluvy o fungovaní EÚ ako vhodného právneho základu 

pre prijatie takého nariadenia, ktoré by zriadilo orgán (t. j. nadnárodnú rezo-

lučnú radu, v anglickom jazyku označená ako Single Resolution Board) s rozho-

dovacou a diskrečnou právomocou zaviesť konkrétny rezolučný nástroj, 

pričom taký orgán primárne právo EÚ nepozná. Pochybnosti k právnemu 

základu odstránilo stanovisko právnej komisie Rady EÚ zo dňa 11. 9. 2013 

(Legal Service of Council of the European Union). Uvedené nariadenie je 
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konkrétnym opatrením na aproximáciu ustanovení národných právnych pred-

pisov, ktoré smerujú k vytváraniu a fungovaniu vnútorného trhu. Z pohľadu 

nástroja preto ide teda o aproximačné opatrenie v zmysle čl. 114 ods. 1 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V kontexte čl. 114 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie bola však signifikantnou hlavne otázka, či delegácia (prepo-

žičanie, zverenie) rozhodovacích kompetencií rezolučnej rade v zmysle pri-

pravovaného návrhu nariadenia je zlučiteľná s primárnym právom EÚ (za-

kladacie zmluvy) a všeobecnými princípmi práva EÚ, vyjadrenými v judikatú-

re súdneho dvora EÚ (osobitne prípad Meroni 9-56). Takouto otázkou sa 

právna komisia vo svojom stanovisku nezaoberala. Prípad Meroni z 13. júna 

1958 (Meroni & Co., Industrie Metallurgiche, SpA proti Vysokému úradu 

ESUO v právnej veci 9-56) obsahuje jeden zo základných interpretačných 

princípov (General Principle) európskeho práva, podľa ktorého nemožno 

previesť na orgán, ktorý nie je zakotvený primárnym právom EÚ, odlišné 

kompetencie ako kompetencie, ktorými disponuje orgán primárneho práva 

(„A delegating authority cannot confer upon the authority receiving the dele-

gation powers different from those which it has itself received under the 

treaty,“ summary, bod 8). Ide o akúsi obdobu rímskoprávnej zásady „nemo 

plus iuris“. Osobitne sa to dotýkalo navrhovaných právomocí, ktoré dávali 

rozsiahly priestor pre správne uváženie rezolučnej rade, ktorá nemá právny 

základ v primárnom práve. Posúdením obdobného prípadu sa zaoberalo aj 

stanovisko právnej komisie zo dňa 23. 2. 2011 k návrhu nariadenia Európ-

skeho parlamentu a Rady (EÚ) o predajoch nakrátko a určitých aspektoch 

swapov na úverové zlyhanie (týkajúce sa delegácie právomocí na Európsky 

orgán pre cenné papiere a trhy – European Securities and Markets Autho-

rity/ESMA). V tomto prípade išlo o intervenčné právomoci zverené ESMA za 

výnimočných okolností, pričom ani tento orgán nie je v pozícii orgánu pri-

márneho práva EÚ ale skôr agentúry. Formulovali sa znaky pre možnú de-

legáciu právomocí, ktoré sú vymedzené v prípade Meroni, konkrétne: a) de-

legácia musí byť vo vzťahu k nezávislému orgánu, b) delegácia sa musí 

týkať jasne vymedzených kompetencií, ktoré sú explicitne uvedené v legisla-

tívnom akte, c) delegované právomoci nesmú obsahovať širokú diskrečnú 

právomoc, d) delegujúci orgán nesmie udeliť delegovanému orgánu viac 
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právomocí ako sám disponuje podľa primárneho práva. Vymedzené pod-

mienky musia byť splnené kumulatívne. V tejto súvislosti bol podaný návrh 

generálneho advokáta z 12. 9. 2013 v konaní pred Súdnym dvorom EÚ vo ve-

ci C-270/2012, ktorým sa spochybňoval čl. 114 Zmluvy o fungovaní Európ-

skej únie ako právny základ pre delegáciu kompetencií, a to aj napriek rela-

tívne pozitívnemu právnemu posúdeniu v stanovisku právnej komisie k návrhu 

nariadenia o predajoch nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové 

zlyhanie. V návrhu generálneho advokáta sa uvádza, že zverenie rozhodova-

cích právomocí na základe čl. 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ako 

náhrada za posúdenie, ktoré mali vykonať príslušné vnútroštátne orgány, 

nemožno považovať za opatrenie „na aproximáciu ustanovení zákonov, 

iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré sme-

rujú k vytváraniu a fungovaniu vnútorného trhu“ v zmysle tohto článku. Ide 

o obdobnú situáciu, ako v prípade návrhu nariadenia o SRM. S uvedeným 

názorom možno súhlasiť napriek tomu, že návrh nariadenia o SRM smeruje 

k harmonizácii vnútorného trhu. V prípade delegácie kompetencií na rezo-

lučnú radu tak mohlo dôjsť k nezlučiteľnosti so všeobecným princípom vy-

jadreným v prípade Meroni. Tieto pochybnosti napokon malo odstrániť druhé 

stanovisko právnej komisie zo dňa 7. 10. 2013 a v podstate aj rozhodnutie 

Súdneho dvora EÚ v uvedenej skutkovo analogickej veci v konaní C-270/12, 

vydané 22. januára 2014. Od rozhodovacích právomocí sa napokon navrhlo 

upustiť dvomi spôsobmi tak, že rozhodnutia by mohol prijímať orgán primár-

neho práva EÚ, napríklad Európska komisia, alebo bližšou špecifikáciou 

právomocí rezolučnej rady, ktorá by odstránila jej širokú diskréciu.  

Napriek zmienenému prvému stanovisku právnej komisie v kontexte po-

súdenia čl. 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ako nástroja na harmo-

nizáciu národných právnych poriadkov za účelom vytvorenia a fungovania 

vnútorného trhu je dôležité to, že nadnárodná rezolučná rada nemá explicit-

né zakotvenie v primárnom práve EÚ. Jej zakotvenie vychádza z nariadenia 

o SRM, teda z opatrenia na harmonizáciu právnych poriadkov. Spomenutý 

článok je právnym zakotvením harmonizácie, neobsahuje relevantné ustano-

venia o kompetenciách Európskej komisie k vnútornému trhu (ale iba vzťah 

k zdraviu, bezpečnosti, ochrane životného prostredia a ochrane spotrebiteľa 
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– nejde o vnútorný trh, čl. 114 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie). 

Z tohto pohľadu preto podľa môjho názoru nie je vhodné považovať tento 

článok ako právny základ pre delegáciu oprávnení Európskej komisie na 

rezolučnú radu, pokiaľ má tento orgán v súčinnosti s komisiou participovať 

na riešení krízových situácií bánk a alebo bankových skupín významným 

spôsobom, ktorý umožňuje výber na základe správnej úvahy.  

Napriek formálnemu odstráneniu pochybností týkajúcich sa prijímania 

nariadenia o SRM na úrovni EÚ však zostali pochybnosti hmotnoprávne na 

národnej úrovni, týkajúce sa najmä ústavnosti Bankovej únie. Nejde pritom 

len o „nahlas“ nevyslovené názory zo Slovenskej republiky, ale v niektorých 

členských štátoch EÚ dokonca o podanie podnetov na ústavný súd, napr. 

v Spolkovej republike Nemecko takýto podnet podala skupina univerzitných 

profesorov. Podnet sa týkal absencie nemeckého ústavného základu pre za-

vedenie Bankovej únie (<http://ekonomika.sme.sk/c/7304713/nemecki-profesori-

napadli-bankovu-uniu-na-sude.html> zo dňa 27. 7. 2014). Konanie je podľa 

vedomosti autora vychádzajúcej z informácií zverejnených na internetovej 

stránke Spolkového ústavného súdu (BVergG) dosiaľ neukončené. V rámci 

druhého piliera ide ďalej o hmotnoprávne pochybnosti týkajúce sa najmä 

súladu niektorých rezolučných opatrení s vlastníckym právom garantovaným 

ústavou štátu na jednej strane, na strane druhej sa tieto kompetencie prira-

ďujú orgánom bez ústavného základu. Argument proti neústavnosti však 

možno podľa môjho názoru odvodiť aj z prednosti práva EÚ pred národnou 

právnou úpravou vrátane tej ústavnej (v Slovenskej republike ide o záväznú 

deklaráciu podľa čl. 7 ods. 2 druhá veta Ústavy SR).  

2 Právny rámec SR pre riešenie krízových situácií – národná 
rezolučná rada a rezolučné konanie  

Dňa 26. augusta 2014 bol Ministerstvom financií SR predložený do me-

dzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o riešení krízových 

situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

s návrhom účinnosti od 1. januára 2015. Týmto návrhom pristúpila SR 



211 

 
k implementácii smernice BRRD a Dohody o prevode a mutualizácii prí-

spevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií. Súčasne svojimi 

ďalšími článkami II. až VI. novelizuje ďalšie zákony, ktoré s problematikou 

úzko súvisia: zákon o bankách, zákon o cenných papieroch a investičných 

službách, zákon o konkurze a reštrukturalizácii, zákon o verejnom obstará-

vaní a zákon o ochrane vkladov. Národný krízový manažment podľa vzoru 

toho európskeho stanovuje 3 fázy: 1. vypracovanie plánov ozdravenia, ktoré 

obsahujú mechanizmy na obnovu prevádzkyschopnosti inštitúcie, 2. možnosť 

intervencie, 3. spustenie uplatňovania opatrení na riešenie krízových situácií 

pri spoločných parametroch a záchrana vo verejnom záujme, ak neexistujú 

iné prostriedky v primeranom časovom rámci. Všetky fázy majú pri svojej 

aplikácií nasledovať postupne za sebou (zásada subsidiarity). Personálna 

pôsobnosť návrhu zákona je vymedzená v § 1 ods. 3, podľa ktorého sa 

zákon má vzťahovať predovšetkým na tzv. vybranú inštitúciu, ktorou je 

banka alebo obchodník s cennými papiermi so základným imaním aspoň 

730 000 eur. Ďalej sa má vzťahovať na: finančnú inštitúciu, ktorá je dcér-

skou spoločnosťou vybranej inštitúcie, nad ktorou sa vykonáva konsolidova-

ný dohľad, alebo nasledovných inštitúcií: finančnej holdingovej spoločnosti, 

zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, holdingovej spoločnosti so 

zmiešanou činnosťou, materskej finančnej holdingovej spoločnosti, mater-

skej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii, materskej zmiešanej 

finančnej holdingovej spoločnosti, materskej zmiešanej finančnej holdingovej 

spoločnosti v Európskej únii, ako aj na tieto osoby. Riešením krízovej si-

tuácie – teda rezolúciou – sa chápe činnosť, v dôsledku ktorej dochádza 

k uloženiu opatrenia alebo dodatočného opatrenia v záujme dosiahnutia 

cieľov konania na riešenie krízovej situácie (rezolučného konania).  

Návrh zákona predpokladá zriadenie národného rezolučného orgánu – 

rady pre riešenie krízových situácií, ktorej činnosti organizačne zabezpečí 

Národná banka Slovenska (NBS) nezávisle od výkonu svojich ostatných 

úloh a útvarov, osobitne výkonu dohľadu nad finančným trhom útvarom 

dohľadu. Zamestnanci sa nebudú smieť podieľať na výkone dohľadu nad 

finančným trhom. Nezodpovedanou otázkou však podľa môjho názoru ostáva, 
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či takáto právnická osoba bude predstavovať subjekt sektora verejnej správy, 

a to vzhľadom na to, že sa jej zveruje v „oblasti verejnej správy“ ako rezo-

lučnému orgánu riešenie krízových situácií vyššie uvedených subjektov 

(dikcia § 3 ods. 1 návrhu). Keďže jej financovanie je navrhnuté priamo 

z rozpočtu NBS, pri kladnom zodpovedaní otázky by sme uvedený návrh 

mohli pri širšej interpretácii finančnej nezávislosti centrálnej banky (vrátane 

zákazu priameho financovania verejného sektora, nielen zákazu jeho pria-

meho úverovania) považovať za porušenie tejto zásady vyplývajúcej z kon-

štrukcie nezávislosti Európskej centrálnej banky – Medveď, Tkáč et al. 

(2013). Rada má byť zložená z 10 členov (3 zástupcovia NBS z radov vedú-

cich zamestnancov, pričom aspoň jeden z nich je člen jej Bankovej rady, 

4 zástupcovia MF SR z radov vedúcich zamestnancov, pričom aspoň jeden 

je vo funkcii štátneho tajomníka, riaditeľ ARDAL-u, riaditeľ Štátnej pokladni-

ce a predseda prezídia Fondu ochrany vkladov). Súčinnosť centrálnej banky 

pri riešení finančných problémov bánk akademická literatúra predpokladá 

z pozície veriteľa poslednej inštancie, napríklad Medveď, Tkáč et al. (2013). 

Ide napríklad o poskytnutie úverovej pomoci, odkúpenie problémových aktív, 

zorganizovanie záchrany ďalšími bankami poskytnutím likvidity, prevzatie 

banky inou bankou – Jurošková (2012). V súčasnosti sa už používa širšia 

definícia veriteľa poslednej inštancie, ktorá zahrňuje i poskytnutie pomoci 

štátnymi inštitúciami (vládou, resp. príslušným ministerstvom) – Jurošková 

(2012). Avšak ani poskytnutie akejkoľvek pomoci zo strany NBS alebo 

vlády nemá predstavovať rezolúciu v zmysle návrhu zákona, ktorá má 

viesť ku k uloženiu konkrétneho rezolučného opatrenia. Išlo by totiž o popre-

tie zámeru pretrhnúť väzby medzi bankovým sektorom a verejnými zdrojmi, 

ktorého dosiahnutie Banková únia predpokladá. S tým počíta priamo aj 

návrh zákona, ktorý predpokladá spôsob financovania krízovej situácie bez 

poskytnutia:  

– mimoriadnej verejnej finančnej podpory,  

– krátkodobého úveru NBS na dočasnú podporu likvidity,  
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– inej finančnej pomoci NBS na odstránenie dočasného nedostatku likvidi-

ty zabezpečenej neštandardnou zábezpekou, alebo poskytnutej s mimo-

riadnym termínom splatnosti, alebo za mimoriadnu úrokovú mieru (pozri 

§ 21 ods. 3 písm. i) v spojení s ods. 7). 

Výnimku z poskytnutia verejnej finančnej podpory majú predstavovať 

tzv. vládne stabilizačné opatrenia (§ 72) ako alternatívny zdroj financovania, 

o ktorý môže vládu rada požiadať v prípade výrazného zhoršenia situácie na 

finančnom trhu. Opatrenia vládnej finančnej stabilizácie sa pritom môžu 

použiť až po vyčerpaní ostatných prostriedkov v rezolučnom konaní, a to ak 

opatrenia v rezolučnom konaní dostatočne nechránia verejný záujem napriek 

poskytnutej dodatočnej likvidite od centrálnej banky alebo tieto opatrenia 

nepostačujú pre odvrátenie významne negatívnych dopadov na finančnú 

stabilitu. Možno ich klasifikovať na dva typy: 1. Opatrenia dočasného verej-

ného vlastníctva predstavujú možnosť dočasne previesť akciový podiel 

v dotknutej inštitúcii do vlastníctva štátu alebo osoby, ktorá je vo výlučnom 

vlastníctve štátu. 2. Opatrenia verejnej kapitálovej podpory síce nie sú expli-

citne pomenované v návrhu zákona, možno však dedukovať na poskytova-

nie úverov, a to za nadobudnutie kapitálu Tier 1 alebo Tier 2.  

Na výkon dohľadu na mieste/na diaľku radou sa analogicky vzťahujú 

procesné ustanovania zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným 

trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi-

sov, vrátane námietok zaujatosti. Nemožno však dopredu predikovať, ako 

reálne bude rada svoje dohliadacie právomoci realizovať, nakoľko jej perso-

nálny aparát majú predstavovať približne 10 zamestnanci NBS na rozdiel od 

vyše 180 členného tímu útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS. Obdob-

ne rezolučné konanie, ktoré bude rada viesť, sa bude spravovať ustanova-

niami tohto zákona, a to bez akejkoľvek zmeny jeho procesných ustanovení 

prostredníctvom návrhu zákona o riešení krízových situácií na finančnom 

trhu. Rada bude účastníkom Jednotného mechanizmu riešenia krízových 

situácií (SRM). 

Navrhované právomoci rady v rezolučnom konaní sú vskutku rozsiahle: 

výkon práv akcionára a práv štatutárneho orgánu (priamo radou alebo 
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prostredníctvom určenej osoby – osobitného správcu, „administrator“), môže 

vymenovať nových členov orgánov spoločnosti, môže nakladať s majetkom 

a aktívami, môže znížiť alebo odpustiť záväzok problémovej inštitúcie voči 

tretím osobám, môže zrušiť dlhový nástroj problémovej inštitúcie alebo akcie 

ňou vydané, môže rozhodnúť o vydaní nových cenných papierov, môže 

vyžadovať od burzy cenných papierov, aby ukončila alebo pozastavila prijí-

manie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu. Na výkon 

týchto jej právomocí sa nevzťahuje povinnosť získať súhlas alebo povolenie 

autority (NBS), akcionárov, ani povinnosť zverejniť prospekt cenného papie-

ra. Okrem uvedeného má rada disponovať aj operatívnymi nástrojmi, ako 

sú: pozastavenie plnenia záväzku inštitúcie na 24 hodín, pozastavenie vý-

konu zabezpečovacích práv na 24 hodín, právo obmedziť a právo ukončiť 

zmluvu druhou zmluvnou stranou na 24 hodín. Návrh zákona predpokladá, 

že osoby dotknuté na svojich právach rezolúciou môžu ukrátiť inštitúciu 

v rezolúcii vo svoj prospech. Preto právny úkon akcionára, veriteľa alebo 

inej osoby, týkajúci sa akcií, iných nástrojov vlastníctva, práv alebo záväz-

kov, ktorý smeruje k sťaženiu, alebo mareniu výkonu právomoci rady, sa 

považuje za neplatný od počiatku (ex tunc). Opatrenia rady nemajú byť 

začiatkom konkurzného alebo exekučného konania.  

Udelením poverenia správcovi sa pozastavuje výkon funkcie všetkých 

orgánov inštitúcie a pôsobnosť predstavenstva a dozornej rady prechádza 

na neho. Osobitný správca má všetky právomoci akcionárov a štatutárneho 

orgánu. Rada ho menuje na 1 rok, pričom má možnosť menovať ho pre 

viaceré subjekty v skupine (matka a jej dcéry) a môže stanoviť obmedzenia 

pre jeho činnosť. Na požiadavky na výkon jeho funkcie sa budú primerane 

vzťahovať ustanovenia o nútej správe. Napriek tejto analógii zostane nútená 

správa naďalej v právnom poriadku paralelne popri osobitnej správe. Z tohto 

pohľadu sa preto javí ako nejednoznačné, kedy má NBS prijať podľa § 50 

ods. 1 zákona o bankách opatrenie nútenej správy a kedy rada pristúpi k reali-

zácii svojich rezolučných opatrení prostredníctvom osobitnej správy. Pri kon-

solidovanom dohľade vykonáva pôsobnosť národný rezolučný orgán iného 

členského štátu aj vo vzťahu k pobočke alebo dcére zahraničnej vybranej 

inštitúcie na území SR.  



215 

 
Rada v rámci prvej fázy krízového manažmentu vypracúva plán rieše-

nia krízových situácií (living wills) pre: a) dotknutú inštitúciu, b) v prípade 

výkonu konsolidovaného dohľadu NBS aj v rozsahu pre systémovo význam-

né pobočky tejto inštitúcie, c) alebo na úrovni skupiny, ak je rada rezoluč-

ným orgánom pre skupinu (matka a dcéry). Rada zasiela plán dotknutej 

inštitúcii, ktorá je pri jeho tvorbe povinná poskytnúť súčinnosť. Inštitúcie 

musia mať určeného člena riadiaceho orgánu, ktorý bude zodpovedný za 

poskytovanie informácií potrebných na prípravu plánu riešenia krízových 

situácií. Na ročnej báze preskúmava rada aktuálnosť plánov, pričom k ich 

aktualizácii musí dôjsť vždy, ak nastane podstatná zmena organizačnej 

štruktúry, obchodnej alebo finančnej situácie dotknutej inštitúcie. Plán musí 

obsahovať viaceré náležitosti, nakoľko ide o krízový scenár, podľa ktorého 

má inštitúcia postupovať, najmä spôsob financovania krízovej situácie bez 

poskytnutia verejnej podpory. Rada môže pri príprave obmedziť výkon ob-

chodnej činnosti inštitúcie. Plány sa následne budú predkladať NBS. V rámci 

prípravy plánu sa bude uskutočňovať aj posúdenie riešiteľnosti možnej krí-

zovej situácie (§ 24 ods. 2 a § 28 ods. 2). Krízová situácia sa považuje za 

riešiteľnú, ak by podaním návrhu rady na vyhlásenie konkurzu na inštitúciu 

alebo podaním návrhu na povolenie jej reštrukturalizácie alebo uskutočne-

ním rezolučného konania voči inštitúcii nevznikli žiadne významné negatívne 

vplyvy na finančnú stabilitu SR, iných členských štátov a EÚ ako celku 

a zároveň kritické funkcie inštitúcie (t. j. významné, najmä obchodné činnosti) 

zostanú zachované. Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny obsa-

huje postup na riešenie krízových situácií: a) materskej spoločnosti v SR, 

b) dcérskej spoločnosti v EÚ, c) ďalších inštitúcií, na ktoré sa má vzťahovať 

zákon. V takomto pláne sa dosahuje dohoda medzi všetkými dotknutými ná-

rodnými rezolučnými orgánmi. Rada môže po predchádzajúcom prerokovaní 

s NBS s ohľadom na možný dopad zlyhania inštitúcie primerane zjednodušiť 

náležitosti plánu riešenia krízových situácií, zúžiť rozsah požadovaných 

informácií, zúžiť rozsah skutočností, ktoré zohľadňuje pri posudzovaní rieši-

teľnosti krízovej situácie ako aj aktualizovať plán riešenia krízových situácií 

v dlhšej časovom intervale (tzv. proporcionalita). Pritom prihliadne k povahe 

podnikania vybranej inštitúcie, zložitosti jej činnosti, jej rizikovému profilu 
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a postaveniu, previazanosti s inými účastníkmi finančného systému, prípad-

ne aj k rozsahu poskytovaných investičných služieb. 

Rezolučné konanie má predstavovať osobitné správne konanie, ktoré 

sa bude realizovať vo verejnom záujme, ak ciele zákona nebude možné 

dosiahnuť v konkurznom konaní alebo obdobnom konaní. Konanie sa má 

spravovať aj osobitnými zásadami oproti základným procesným zásadám. 

Podľa § 32 návrhu zákona má ísť hlavne o tieto zásady: 1. akcionári znášajú 

straty ako prví, 2. veritelia znášajú straty po akcionároch v súlade s poradím 

ich nárokov ako v konkurznom konaní, 3. riadiaci orgán a vrcholový manaž-

ment sa má v zásade vymeniť, 4. súčasne majú poskytnúť potrebnú pomoc 

na dosiahnutie cieľov riešenia krízovej situácie, 5. fyzické osoby a právnické 

osoby sú občianskoprávne alebo trestnoprávne zodpovedné za zlyhanie inšti-

túcie, 6. s veriteľmi tej istej kategórie sa zaobchádza rovnakým spôsobom, 

7. žiadny veriteľ by nemal utrpieť vyššie straty, ako by utrpel v rámci kon-

kurzného konania, 8. ochrana vkladov nie je rezolučným konaním dotknutá.  

Rezolučné konanie sa má zahájiť, ak sú splnené tieto podmienky:  

– inštitúcia zlyháva alebo sa javí, že v blízkej dobe zlyhá a  

– existuje verejný záujem alebo iný obdobne závažný dôvod a  

– nemôžu byť prijaté iné opatrenia, v dôsledku ktorých by sa mohlo v pri-

meranom čase predísť zlyhaniu vybranej inštitúcie. 

O skutočnosti, že inštitúcia zlyháva alebo sa javí, že zlyhá, NBS bezod-

kladne oznámi rade. Pritom centrálna banka vychádza z vodítka podľa § 33 

ods. 2 písm. a) až d) návrhu zákona, napríklad sú splnené podmienky, ktoré 

by umožňovali v blízkej budúcnosti vydať rozhodnutie o odobratí bankového 

povolenia, alebo inštitúcia nie je schopná uhrádzať svoje dlhy alebo iné 

záväzky v čase splatnosti (platobná neschopnosť). Mám zato, že vymedze-

nie okamihu, kedy má dôjsť k zahájeniu rezolučného konania, je pomerne 

vágne a nepredstavuje jasný vzťah ku konkurznému konaniu. To umožňuje 

široké správne uváženie pre rezolučnú radu pre okamih začatia konania.  

Účastníkmi rezolučného konania sú vybraná inštitúcia, ktorej sa rezolučné 

konanie týka, prípadne aj iná osoba, ktorej sa môže rozhodnutie podstatne 
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dotknúť, ak o tom rada z vlastného podnetu rozhodne. Účastník sa bude 

môcť dať zastúpiť jediným advokátom (§ 35). Takéto ustanovenie však po-

važujem za nešťastne koncipované, nakoľko v sebe nezahŕňa aj právnické 

osoby zriadené na spoločný výkon advokácie, ba dokonca bezdôvodne 

obmedzuje zmluvnú autonómiu účastníka konania.  

Tab. 1: Rozhodnutia v rezolučnom konaní 

Typ rozhodnutia Súvisiace skutočnosti Opravný prostriedok 

rozhodnutie o začatí konania 
jeho doručením sa začína 
rezolučné konanie 

neprípustný 

rozhodnutie o uložení 
opatrenia na riešenie 
krízovej situácie 

– pred jeho vydaním sa 
vykoná ocenenie aktív, 
práv a záväzkov audítorom 

– rada môže jeho výkonom 
poveriť správcu  

prípustný  
– možno podať opravný 

prostriedok na Najvyšší súd 
SR 

rozhodnutie o skončení 
konania 

– vydáva sa po splnení účelu 
konania 

– v rozhodnutí sa môže určiť, 
ktoré účinky spojené so 
začatím konania zanikajú 

neprípustný 

rozhodnutie o prerušení 
konania 

konanie je prerušené až do 
vydania rozhodnutia, 
ktorým sa v rezolučnom 
konaní pokračuje alebo do 
vykonania úkonu voči 
účastníkovi v rezolučnom 
konaní 

neprípustný 

rozhodnutie o zastavení 
konania 

– ak odpadnú dôvody pre 
ktoré rezolučné konanie 
začalo 

– zastavením konania 
zanikajú účinky spojené so 
začatím konania 

neprípustný 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Konanie sa začína na návrh NBS alebo na návrh vybranej inštitúcie 

(resp. iného subjektu, na ktorý sa má zákon vzťahovať) podaný prostred-

níctvom NBS, alebo bez návrhu. Podľa môjho názoru v ňom možno identifi-

kovať 5 typov rozhodnutí – pozri tabuľku 1. Začatím rezolučného konania sa 
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prerušujú zo zákona súdne konania vrátane konkurzného konania. Ak sa 

začne rezolučné konanie, nemožno začať aj konanie konkurzné, ani nemô-

že byť zavedená nútená správa Národnou bankou Slovenska. Právne úkony 

vybranej inštitúcie, ktoré spájajú osobitné účinky so začatím rezolučného 

konania, sú absolútne neplatné (prevencia pred únikom majetku).  

3 Opatrenia na riešenie krízovej situácie  

Medzi opatrenia na riešenie krízovej situácie zaraďujeme: prevod majetku, 

využitie preklenovacej inštitúcie, oddelenie aktív a kapitalizáciu. Všetky 

opatrenia je možné ukladať samostatne alebo v kombinácii s inými opatre-

niami, výnimkou je oddelenie aktív, ktoré možno uložiť len v spojení s iným 

opatrením. V prípade, ak sa využije prevod majetku a inštitút preklenovacej 

inštitúcie, inštitúcia v rezolúcii sa zruší likvidáciou alebo vstúpi do konkurzu. 

V prípade systémovej krízy môže rada požiadať o financovanie z alternatív-

nych zdrojov financovania prostredníctvom vyššie zmienených vládnych sta-

bilizačných opatrení, avšak jedine v súlade s rámcom pravidiel poskytovania 

štátnej pomoci.  

Prevod (v návrhu označovaný tiež ako predaj) majetku spočíva v pre-

vode akcií, iných cenných papierov, aktív, práva a záväzkov na inú inštitúciu 

akou je preklenovacia inštitúcia. Protihodnota týchto hodnôt sa vyplatí 

v prospech akcionárov, iných vlastníkov cenných papierov vydaných prob-

lémovou inštitúciou, alebo v prospech samotnej problémovej inštitúcie, ak sa 

prevádzajú jej aktíva. Prevod možno vykonať aj opakovane. Nový nadobú-

dateľ musí byť oprávnený na výkon bankových činností, resp. poskytovanie 

investičných služieb a výkon investičných činností (musí teda ísť o banku 

alebo obchodníka s cennými papiermi, podľa toho, aká inštitúcia je v rezolú-

cii). Ak prevod majetku bude posudzovať NBS v rámci konania o udelení 

predchádzajúceho súhlasu na nadobudnutie kvalifikovanej účasti v problé-

movej inštitúcii, nadobúdateľovi sa do skončenia takého konania hlasovacie 

práva pozastavia a udelia rade, ktorá nebude mať povinnosť vykonávať hla-

sovacie práva a nenesie zodpovednosť za ich nevykonanie. Prevod majetku 
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sa má vykonávať transparentne, nediskriminačne, s ohľadom na zachovanie 

finančnej stability, predchádzanie konfliktu záujmov, efektívne, rýchle a ma-

ximalizáciu predajnej ceny, a to na základe ponuky na vykonanie predaja 

alebo na základe ponuky predaja.  

Opatrenie preklenovacej inštitúcie (bridge institution) vychádza 

z prevodu akcií, iných cenných papierov, aktív, práv a záväzkov na prekle-

novaciu inštitúciu. Pri uplatnení tohto opatrenia možno prevod vykonávať aj 

opakovane. Základným pravidlom prevodu je, aby celková hodnota záväz-

kov prevedených na preklenovaciu inštitúciu nepresiahla celkovú hodnotu 

prevedených práv a aktív. Takéto obmedzenie sa nevzťahuje na opatrenie 

predaja majetku. Rada môže rozhodnúť o predaji nadobudnutého majetku 

od preklenovacej inštitúcie späť na inštitúciu v rezolúcii alebo na inú osobu. 

Takáto možnosť sa musí uviesť v rozhodnutí o prijatí tohto rezolučného 

opatrenia. Preklenovacia inštitúcia je ako nadobúdateľ oprávnená poskyto-

vať služby problematickej inštitúcie v rozsahu aktív, práv a záväzkov, ktoré 

od nej preberá. Preklenovacia inštitúcia ako aj nadobúdateľ u opatrenia 

predaja majetku vstupujú do členstiev problémovej inštitúcie v platobných 

systémoch, systémoch zúčtovania a vyrovnania, na burzách cenných papie-

rov a do garančných schém. Cieľom transferu na špeciálnu spoločnosť je 

podľa Juroškovej (2012) zachovať základnú činnosť (podľa návrhu zákona 

tzv. kritické funkcie) inštitúcie s tým, že bude po vysporiadaní predaná. Pre-

klenovacia inštitúcia je v zmysle návrhu zákona akciová spoločnosť, kontro-

lovaná radou, úplne alebo čiastočne v jej vlastníctve alebo vlastníctve iného 

orgánu verejnej moci, ktorá bola založená na účely prijatia a držby akcií, 

iných cenných papierov, aktív, práv a záväzkov jednej alebo viacerých problé-

mových inštitúcií. Bude teda zrejme považovaná za súčasť sektora verejnej 

správy. Tento rozdiel je podstatný v porovnaní s opatrením predaja majetku 

explicitne inej banke, resp. obchodníkovi. Rada bude schvaľovať jej zaklada-

teľskú listinu/zmluvu a jej stanovy, určovať členov orgánov, zásady ich od-

meňovania, stratégiu a rizikový profil preklenovacej inštitúcie. Pred uplatnením 

tohto opatrenia sa vyžaduje, aby preklenovacia inštitúcia získala príslušné 

povolenie podľa zákona o bankách alebo zákona o cenných papieroch 
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a investičných službách. NBS môže na žiadosť rady udeliť príslušné povole-

nie v prípade, keď nie sú splnené všetky podmienky na jeho udelenie, a to 

za predpokladu, že trvanie licenčného konania by mohlo zmariť ciele rieše-

nia krízovej situácie. Preklenovacia inštitúcia môže pri vhodných obchod-

ných podmienkach vykonať predaj nadobudnutého majetku jednému alebo 

viacerým nadobúdateľom zo súkromného sektora. V takom prípade rada 

rozhodne, že prestala plniť svoj účel. K tomu však môže dôjsť aj za ďalších 

okolností, ktoré návrh zákona predpokladá (§ 55 ods. 6). Preklenovacia 

inštitúcia pôsobí maximálne dva roky odo dňa uskutočnenia posledného 

prevodu akcií, cenných papierov, aktív, práv a záväzkov, následne jej pre-

vádzku rada ukončí. Toto obdobie možno predĺžiť o jeden rok.  

Oddelenie aktív spočíva v prevedení aktív, práv a záväzkov (nie akcií 

alebo iných vlastníckych nástrojov) problémovej inštitúcie alebo preklenova-

cej inštitúcie na jeden alebo viacero subjektov pre správu aktív. Subjektom 

pre správu aktív sa rozumie právnická osoba kontrolovaná radou, čiastočne 

alebo úplne v jej vlastníctve alebo vlastníctve iného orgánu verejnej moci, 

ktorá je založená na účely prijatia a držby aktív, práv a záväzkov jednej 

alebo viacerých problémových inštitúcií. Subjekt pre správu aktív má spra-

vovať prevedené aktíva s cieľom maximalizácie ich hodnoty za účelom ich 

ďalšieho predaja alebo likvidácie. Pokiaľ ide o jeho zakladacie dokumenty 

a kreovanie orgánov, rada má totožné schvaľovacie právomoci ako u pre-

klenovacej inštitúcie. K uplatneniu tohto opatrenia dochádza pri splnení 

niektorej z podmienok podľa § 56 ods. 6 písm. a) až c) návrhu zákona. Sub-

jekt pre správu aktív môže vyplatiť protihodnotu vo forme dlhových cenných 

papierov, ktoré vydá.  

Opatrenie kapitalizácie znamená odpísanie dlhu (hair cut) problémovej 

inštitúcie a jeho konverziu. Odpísaním sa suma istiny kapitálového nástroja 

považuje za zníženú a záväzky voči majiteľovi kapitálového nástroja zanika-

jú v rozsahu odpísania. Realizuje sa na účely: 1. doplnenia vlastných zdro-

jov problémovej inštitúcie, ak možno dôvodne predpokladať obnovu plnenia 

požiadaviek vyžadovaných pre udelenie príslušného povolenia a obnovu 

dôvery na finančnom trhu, 2. konverzie záväzkov tejto inštitúcie na základné 



221 

 
imanie alebo zníženia podstatnej časti záväzkov alebo dlhových nástrojov 

tejto inštitúcie prevedených na preklenovaciu inštitúciu. Rada môže rozhod-

núť o poskytnutí príspevku z národného rezolučného fondu v prípade vylú-

čenia niektorých záväzkov z odpísania alebo konverzie. Súčasne s uplatne-

ním tohto nástroja zabezpečí rada vypracovanie a vykonanie plánu reorga-

nizácie obchodnej činnosti problémovej inštitúcie, pričom tým môže poveriť 

osobitného správcu. Návrh zákona menovite s týmto opatrením priamo 

spája inštitút osobitnej správy. Osobitný správca alebo štatutárny orgán (ak 

nie je menovaný osobitný správca) vypracuje a rade predloží na schválenie 

plán reorganizácie obchodnej činnosti do jedného mesiaca od uplatnenia 

tohto opatrenia. V pláne reorganizácie sa stanovia opatrenia zamerané na 

obnovu dlhodobej životaschopnosti inštitúcie v rezolúcii. Odpisy a konverziu 

znášajú akcionári a veritelia (tzv. bail in nástroj), a to len do takej výšky 

straty z pohľadávok ako by došlo k ich uspokojeniu v konkurznom konaní. 

Tento odhad sa vykoná ku okamihu vstupu do rezolučného konania.  

Návrh zákona predpokladá, že rada zriadi kolégiá pre riešenie krízových 

situácií na úrovni skupiny a na zaistenie spolupráce a koordinácie s dotknu-

tými členskými štátmi alebo tretími štátmi v prípade, že sa materská spoloč-

nosť nachádza na území SR. Rada by v takom prípade mala riadiť zasadnu-

tie kolégia a predsedať mu. V rámci kolégia by malo dôjsť k výmene infor-

mácií pre vypracovanie plánov riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, 

k posúdeniu riešiteľnosti krízovej situácie na úrovni skupiny a k dosiahnutiu 

rozhodnutia o potrebe zaviesť program riešenia krízových situácií na úrovni 

skupiny. Program skupinového riešenia krízových situácií musí pritom vy-

chádzať zo skupinových plánov riešenia krízových situácií. Kolégiá by mali 

pozostávať z reprezentantov nasledovných subjektov:  

– národný rezolučný orgán na úrovni skupiny, 

– národný rezolučný orgán členského štátu, v ktorom je zriadená dcérska 

spoločnosť podliehajúca konsolidovanému dohľadu, 

– národný rezolučný orgán členského štátu, v ktorom sídli materská spo-

ločnosť jednej alebo viacerých problémových inštitúcií, 
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– národný rezolučný orgán členských štátov, v ktorých sa nachádzajú 

významné pobočky, 

– orgán konsolidovaného dohľadu, 

– orgán systému ochrany vkladov, 

– príslušné ministerstvá, ak nie sú rezolučnými orgánmi, 

– rezolučné orgány tretích štátov, ktoré sa prizívajú na ich vlastnú žiadosť. 

4 Národný fond pre riešenie krízových situácií 

Na financovanie realizácie rezolučných opatrení predpokladá smernica 

BRRD vytvorenie národných rezolučných fondov a nariadenie o SRM vytvo-

renie nadnárodného rezolučného fondu. Návrh zákona preto pristúpil k zria-

deniu ex lege národného fondu pre riešenie krízových situácií, ktorý pred-

stavuje osobitný účelový peňažný fond bez právnej subjektivity. Má sústre-

ďovať peňažné príspevky vybraných inštitúcií na financovanie účinného 

uplatňovania opatrení na riešenie ich krízových situácií. Peňažné prostriedky 

nebudú tvoriť súčasť štátneho rozpočtu, budú vedené na osobitnom účte 

NBS a budú spravované Fondom ochrany vkladov, ktorý zabezpečí aj výber 

príspevkov. Za národný fond bude konať pri uzatváraní zmlúv Fond ochrany 

vkladov. O použití prostriedkov národného fondu však rozhodne výlučne 

rada. Vybrané inštitúcie budú vo fonde povinne zúčastnené. Príspevky bude 

možné klasifikovať na ročné (pravidelné) a mimoriadny príspevok (slúžiaci 

na doplnenie zdrojov fondu). Pre stanovenie ročného príspevku bude platiť 

niekoľko nasledovných zásad. Výšku ročných príspevkov bude určovať 

Fond ochrany vkladov v synchronizovanom termíne s termínom určovania 

vlastných ročných príspevkov, a to do 20. 12. predchádzajúceho roka. Výška 

sa bude určovať individuálne pre každú vybranú inštitúciu so zohľadnením 

jej rizikového profilu, a to tak, aby do 31. 12. 2024 (tzv. prechodné obdobie, 

anglicky transitional period) prostriedky národného fondu dosiahli 1 % objemu 

chránených vkladov a chráneného klientskeho majetku (tzv. cieľová úroveň, 

anglicky target level) všetkých vybraných inštitúcií na území SR. Ak sa po 

uplynutí prechodného obdobia zníži hodnota prostriedkov fondu pod cieľovú 
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úroveň, Fond ochrany vkladov obnoví ročné príspevky. Ak nebudú pro-

striedky fondu postačovať na pokrytie výdavkov spojených s riešením krízo-

vej situácie, Fond ochrany vkladov bude môcť určiť mimoriadny príspevok, 

ktorého výška nesmie presiahnuť trojnásobok ročného príspevku. Tento 

zámer musí fond oznámiť rade, ktorá bude môcť rozhodnúť o oslobodení 

vybranej inštitúcie od povinnosti platiť mimoriadny príspevok z dôvodu ohro-

zenia jej likvidity a platobnej schopnosti, najviac na šesť mesiacov. Po uply-

nutí tejto lehoty bude povinná doplatiť mimoriadny príspevok. Splatnosť 

oboch príspevkov bude stanovená nasledovne: ročný príspevok do 15. 6., 

mimoriadny príspevok v lehote určenej rozhodnutím Fondu ochrany vkladov. 

Zmeškaním lehoty splatnosti sa okrem príspevku budú musieť uhradiť aj 

úroky z omeškania jeho úhrady.  

Zdroje národného fondu nebudú tvoriť len príspevky, ale aj úvery od me-

chanizmov financovania iných členských štátov, výnosy z použitia finančných 

prostriedkov na požičiavanie mechanizmom financovania iných členských 

štátov a za podmienok ustanovených osobitným zákonom aj peňažné pro-

striedky Fondu ochrany vkladov a Garančného fondu investícií.  

Peňažné prostriedky bude možné použiť len na: ručenie za aktíva alebo 

záväzky vybranej inštitúcie, jej dcérskych spoločností, preklenovacej inštitúcie 

alebo subjektu pre správu aktív, poskytnutie úveru týmto subjektom, nákup 

aktív, poskytnutie finančných prostriedkov preklenovacej inštitúcii a subjektu 

pre správu aktív, vyplatenie náhrady akcionárom alebo veriteľom, poskytnutie 

finančných prostriedkov vybranej inštitúcii namiesto zrealizovania hair cut, 

dobrovoľné požičiavanie finančných prostriedkov mechanizmom financova-

nia iných členských štátov, splátky úverov, úrokov z úverov a iných nákladov 

spojených s úvermi prijatými národným fondom, na prijatie akejkoľvek kombi-

nácie predchádzajúcich spôsobov využitia. Mechanizmom financovania sa 

rozumie systém, ktorý sa skladá z národného fondu, mechanizmov financo-

vania iných členských štátov, možnosti požičiavania finančných prostriedkov 

medzi mechanizmami financovania členských štátov a mutualizácie mecha-

nizmov financovania členských štátov. Mutualizáciou je využívanie mecha-

nizmov financovania členských štátov pri riešení krízovej situácie na úrovni 
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skupiny poskytnutím celkového príspevku systémom mechanizmu financova-

nia, ktorý sa rozdelí medzi jednotlivé vnútroštátne mechanizmy financovania.  

Fond ochrany vkladov každoročne prevedie do nadnárodného rezolučné-

ho fondu peňažné prostriedky národného fondu. Prevedené peňažné pro-

striedky národného fondu sa započítajú do cieľovej úrovne národného fondu.  

5 Ostatné kompetencie rady – sankčné právomoci 

Rada pri nedodržaní podmienok určených vo svojom rozhodnutí ulože-

nom problémovej inštitúcii alebo pri nedodržaní aktov EÚ alebo ustanovení 

zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu bude môcť uložiť via-

ceré sankčné opatrenia v súlade s § 98 ods. 3 písm. a) až n). Niektoré z nich 

pritom nie sú priamo k dispozícii rade, ale spočívajú v návrhu sankcie, na 

ktorej uloženie je príslušný iný orgán (NBS), napríklad rada môže navrhnúť 

NBS, aby pristúpila k odobraniu príslušného povolenia. Rada bude všetky 

uložené sankcie povinná oznamovať Európskemu orgánu pre bankovníctvo 

(European Banking Authority/EBA) na účely výmeny informácií medzi prí-

slušnými orgánmi dohľadu prostredníctvom centrálnej databázy sankcií, 

ktorú bude viesť EBA.  

Záver 

Zhodnotiť efektivitu Bankovej únie by bolo v súčasnosti veľmi ambicióz-

ne a zároveň nereálne. Možno však poukázať aspoň na niektoré legislatívne 

nedostatky návrhu národnej právnej úpravy riešenia krízových situácií na 

finančnom trhu. Možno ich rozdeliť na formálne a obsahové. Formálne ne-

dostatky návrhu zákona sú skôr legislatívno-technickej povahy (početné chyb-

né odkazy na ustanovenia v rámci textu). Ich odstránenie nie je väčšou pre-

kážkou a možno dúfať, že k tomu dôjde v rámci vyhodnocovania výsledkov 

medzirezortného pripomienkového konania. Obsahové nedostatky sú rovnako 

početné, pričom možno spomenúť príkladmo niektoré z nich: nejednoznačný 

vzťah osobitnej správy a nútenej správy podľa zákona o bankách (ciele sú 
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veľmi podobné), nejasný vzťah ku konkurzu, relatívne vágne právne pojmy, 

resp. absencia ich definície (verejný záujem, komerčný veriteľ, právne štruktú-

ry, riadiaci orgán), rôzne pojmy pre totožnú skutočnosť (napr. prevod/predaj 

majetku), v neposlednom rade aj rozsiahla diskrécia pri zvažovaní začatia 

rezolučného konania. Možno dôvodne predpokladať, že k ich odstráneniu 

dôjde obdobne v procese medzirezortného pripomienkového konania. Napriek 

tomu je nutné konštatovať, že práce na návrhu zákona sa vykonávali 

v krátkom časom období od prijatia a zverejnenia smernice BRRD a kritika 

je tu skôr namieste voči orgánom EÚ.  

V tomto kontexte je potrebné hľadieť na novo zavádzané zákonné od-

vodové povinnosti aj z pohľadu dotknutých inštitúcií, v našich podmienkach 

predovšetkým bánk. Nepochybne bude ďalšie finančné zaťaženie bánk v SR 

v dôsledku implementácie smernice BRRD a vykonávania nariadenia o SRM 

popri už jestvujúcich zákonných odvodoch (príspevky na výkon dohľadu NBS, 

osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií, ročný príspevok do Fondu 

ochrany vkladov) predstavovať významný výdavok poukazovaný do národ-

ného rezolučného fondu a nadnárodného rezolučného fondu. Predbežné od-

hady kvantifikovania objemu poukazovaných príspevkov do národného re-

zolučného fondu predstavujú na kalendárny rok 2015 približne 28 miliónov eur 

– Čunderlík (2014). Vcelku by tak finančný dopad so všetkými ostatnými 

príspevkami bánk vykazoval sumu približne od 200 mil. do 332 mil. eur (bez 

kalkulácie odvodu do nadnárodného rezolučného fondu, berúc do úvahy 

rôzne sadzby ročného príspevku do Fondu ochrany vkladov a za nemenné-

ho stavu východiskových údajov o bankových aktívach a chránených vkla-

doch z roka 2013). Na základe uvedeného sa nám preto logicky natíska 

otázka, aká drahá má byť prevencia rezolúcie bánk. V budúcnosti so stúpa-

júcim trendom bankovej regulácie je nevyhnutne potrebné dôsledne zvažo-

vať akékoľvek ďalšie zavádzanie bankových odvodov, pretože tieto sa môžu 

v konečnom dôsledku napriek regulačným snahám odzrkadliť na výške 

bankových poplatkov pre klientov.  
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Abstract: 
Main goal of this project is analyse sources and potential of financial crisis form the 
microeconomic point of view. All transactions that has risen to financial crisis are at 
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prevent crisis in further steps. 
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Úvod 

Vznik dlhovej krízy v krajinách eurozóny výrazne ovplyvnil načasovanie 

rozhodnutí o výstupovej stratégii Európskej centrálnej banky (ECB). ECB 

bude v nasledujúcich rokoch s najvyššou pravdepodobnosťou pokračovať 

viac či menej v expanzívnej monetárnej politike. Táto stratégia je aj napriek 

kríze krátkodobo nemenná, pre vysoký stupeň rozvinutosti expanzívnych 

monetárnych politík. Na druhej strane je nevyhnutná konsolidácia verejných 

financií a zvyšovanie verejného dlhu.  

V tejto časti príspevku sa však zameriame na analýzu dôsledkov a možné 

spôsoby prevencie negatívneho dopadu expanzie monetárnej politiky.  
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Svetová finančná kríza má oveľa väčšie dôsledky pre finančný sektor, 

ale hlavne pre bankový sektor, ktorému sa pripisuje rola spúšťača, ako aj 

pôvodcu aktuálnej krízy. Tieto skutočnosti vedú k tomu, že centrálne banky 

sa nezaoberajú len výkonom a reguláciou menovej politiky orientovanej na 

zaistenie cenovej stability, ale zameriavajú svoje aktivity v širšom spektre. 

Centrálne banky sa zameriavajú aj na aktivity v oblasti zaistenia finančnej 

stability, sledovaním likvidity na finančnom trhu, krízové riadenie vo finančnej 

oblasti, makro obozretnom regulovaní a dohľadom.  

V prostredí expanzívnej monetárnej politiky, resp. v prostredí medziban-

kového trhu s finančnými nástrojmi a derivátmi sa za najkritickejšie kritérium 

berie likvidita. V dôsledku sérií obchodov na medzibankovom trhu, ako aj 

v oblasti investičného bankovníctva, došlo k vzniku toxických aktív, ktoré boli 

nelikvidné a ich podkladové aktíva nebolo možné finančne zlikvidovať. Sa-

motnou existenciou daných aktív došlo k naviazaniu obrovského množstva 

finančných a tovarových tokov, ktoré sa nakoniec ukázali ako nekryté a strhli 

so sebou obrovské hospodárske piliere a postuláty, ktoré sa o neopierali.  

Bankový sektor na seba naviazal množstvo retailových klientov, ktorý 

využijúc množstvo a široké spektrum bankových produktov k sebe priviazal 

a následne využíval ako podkladové aktívum. Takto nakumulované podklado-

vé aktíva boli následne v svetovom meradle podkladom pre ďalšie finančné 

nástroje a generovali tak obrovské peňažné hodnoty, ktoré na seba viazali 

hospodárske a ekonomické konzekvencie.  

Samotná retailová transakcia nie je negatívom pre bankový sektor, ani 

pre hospodárstvo krajiny. Bankové systémy ale množstvom podkladov vo 

forme retailových kontraktov vedeli viazať vyššie hodnoty podkladových 

aktív a multiplikačne tak dosahovať väčšie obchodovanie na finančnom trhu. 

Dochádza tak k snahe naviazať na seba čo najväčší retailový kmeň kontra-

hentov, v čoho dôsledku vytvára koncept „too big to fail“. Problémom však 

nie je to, že inštitúcia je príliš veľká, ale problém je v kvalite faktickej veľkosti. 

Veľkosť bankového sektora je priamoúmerný výške aktív akými disponuje 

a zároveň ich kvalitou. Kvalita s ohľadom na aktuálnu krízu je závislá na 

likvidite daných aktív.  
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Retailové produkty, typu úver či hypotéka, sú regulované a len pri kva-

litne nastavených pravidlách regulácie je možné dosiahnuť relatívne stabilný 

bankový systém. Táto skutočnosť na jednej strane spomaľuje expanzívnu 

monetárnu politiku, no na druhej strane zabraňuje prehriatiu bankového 

sektoru a vytváraniu finančných bublín.  

Je namieste spomenúť a písať si reálie z bankového systému v pod-

mienkach Európskej únie (EÚ), a teda Slovenskej republiky, Nemecka a po-

rovnávať situáciu v Spojených štátoch amerických.  

1 Bankové riziká a garancie v Slovenskej republike a v EÚ 

V slovenskej legislatíve sa na ochranu a zabezpečenie likvidity vzťahuje 

príslušná úprava ochrany vkladov. Tento zákon zriaďuje fond ochrany vkla-

dov, ktorý ako samostatná inštitúcia garantuje vkladateľom prostriedky, ktoré 

sú predmetom vkladov. Tento inštitút je zriadený na ochranu vkladov, ako aj 

iných produktov bánk, kedy dochádza k vytváraniu peňažnej masy a je po-

tenciálom vzniku problémov s likviditou. Fond ochrany vkladov teda garantu-

je a zabezpečuje záväzky banky voči vkladateľom v prípade, že sa vklady 

stanú nedostupné. Predmetom zabezpečenia nie sú len vklady vo svojej 

podstate, ale taktiež akékoľvek záväzky banky voči vkladateľom z banko-

vých obchodov.  

Po vypuknutí svetovej finančnej krízy prijala Národná banka Slovenska 

spolu s Ministerstvom financií Slovenskej republiky dohodu o spolupráci 

a výmene informácií v oblasti finančnej stability a riadenia finančných kríz 

finančného trhu, na základe Memoranda o porozumení, týkajúceho sa spo-

lupráce medzi orgánmi dohľadu, ministerstvami financií a centrálnymi ban-

kami štátov EÚ v oblasti cezhraničnej finančnej stability. Začiatkom roka 

2008 bolo v dôsledku globálnej finančnej krízy vládou Slovenskej republiky 

prijaté neobmedzené krytie vkladov. Toto opatrenie zvýšilo krytie vkladov na 

100 %. Vytvorilo tak ad hoc systémové opatrenie na stabilizáciu bankového 

sektora a zabránilo vzniku všeobecnej paniky na bankovom trhu. Bankový 

sektor v podmienkach Slovenskej republiky bol z pohľadu príčin globálnej 
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svetovej krízy v zásade stabilný, ale bolo potrebné prijať opatrenie na zvý-

šenie dôvery vkladateľov voči bankám. Neobmedzené ručenie a systém 

ochrany vkladov takúto garanciu poskytol. Toto prechodné opatrenie však 

nemohlo byť v platnosti dlhú dobu, nakoľko by sa stalo konkurenčnou vý-

hodou voči iným členským štátom a preto muselo byť zosúladené s legisla-

tívou EÚ. V duchu smernice EÚ o systémoch ochrany sa od 30. 12. 2010 

zosúlaďuje ochrana vkladov aj v Slovenskej republike. Došlo tak ku korekcii 

a ochrana vkladov je na úrovni, ako bolo spomínané vyššie, a teda do výšky 

100 000 EUR.  

Finančná kríza dopytovala výnimočné opatrenia, nakoľko v tomto obdo-

bí v rámci európskeho priestoru vznikala aj hospodárska kríza a čoraz viac 

občanov EU pociťovalo problémy s nezamestnanosťou a finančnou krízou. 

V európskom priestore existovalo vyše 40 systémov ochrany vkladov, ktoré 

sa vzťahovali na rôzne skupiny vkladateľov a vkladov. Táto zložitosť obme-

dzovala výhody vnútorného trhu pre banky a aj pre vkladateľov. Jestvujúce 

systémy sa v tom čase ukázali ako neefektívne.  

Otrasený bankový sektor začal šíriť informácie o garantovaných vkla-

doch. Krajiny ako Nemecko či Írsko začali zavádzať politiku neobmedzené-

ho ručenia za vklady, čo začalo mať tendenčný charakter a hrozili presuny 

kapitálu do Nemecka alebo Írska. Politika záruky vkladov sa stávala nástro-

jom konkurenčného boja a tomuto bolo treba zabrániť. Toto sa dosiahlo 

jednotnou legislatívou a zosúladením bankových regulácii v rámci členských 

krajín.  

2 Investičné bankovníctvo 

Ďalším rozmerom, ktorý stál na počiatku finančnej krízy, bolo stále sa 

rozširujúce investičné bankovníctvo, ktoré sa najmä v Spojených štátoch 

amerických stalo synonymom finančnej krízy. Bankové obchody nelikvidnej 

povahy, často položené na toxických podkladových aktívach, spôsobili reálny 

úbytok finančných prostriedkov ale aj existenciu záväzkov v multiplikačnom 

investičnom reťazci.  
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Neoddeliteľnou súčasťou bankovníctva je taktiež popri komerčnom ban-

kovníctve aj investičné bankovníctvo. Investičné bankovníctvo je činnosť 

banky v oblasti investičných nástrojov, a teda finančných inštrumentov na 

kapitálovom trhu. Ide najmä o obchodovanie bánk s cennými papiermi, po-

skytovanie technických služieb klientom na primárnom ako aj sekundárnom 

trhu (investičná poradenská činnosť banky alebo emisné obchody). Veľkou 

súčasťou svetového investičného bankovníctva sú aj aktivity spojené s fú-

ziami a akvizíciami, oceňovaním spoločností a vyhľadávanie partnerov pre 

private equity kapitál, či venture kapitál. V tejto oblasti do obchodov vstupuje 

banka ako kvázi regulátor, ktorý určuje hodnoty podkladových aktív na zá-

klade svojej prirodzenej autority na finančnom trhu. Banka svojou činnosťou 

poradenstva a ohodnocovania vytvára relevanciu daného obchodu a určuje 

tak hodnotu podkladového aktíva. Práve táto skutočnosť je tou, ktorá spô-

sobila na svetových trhoch finančnú krízu, nakoľko došlo k vytváraniu 

obchodov, ktorých podkladové aktíva boli nadhodnotené a ukázali sa ako 

nelikvidné.  

Investičné bankovníctvo sa od komerčného odlišuje v mnohých veciach, 

avšak vychádza z neho vo svojej podstate. Komerčné bankovníctvo je posta-

vené na prijímaní vkladov, poskytovaní úverov a depozitných produktov. Na 

druhej strane, investičné bankovníctvo je postavené vo väčšej miere na ob-

chodovaní s cennými papiermi. Investičné bankovníctvo zväčša realizuje sa-

motná banka na účet a v mene klienta. Časť investičných obchodov realizuje 

však banka na vlastný účet a vo vlastnom mene. Táto skutočnosť však stavia 

banku do pozície kedy aj jej postavenie je chránené príslušnou legislatívou.  

Zdroje na obchodovanie v rámci komerčného bankovníctva získava ban-

ka z vkladov, resp. primárnych depozít. Investičné bankovníctvo je v tomto 

odlišné, nakoľko sa tieto obchody zväčša dejú na základe dohody s klientom 

na spätnom odkúpení. Týmto sa prenáša konečné riziko na klienta, ktorý je 

kontrahovaný bankou a táto teda nenesie takú mieru rizika. V komerčnom 

bankovníctve sa stretávame s rizikom úverovým a kurzovým a pri investič-

nom ide o riziko trhové.  
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Základnými produktmi investičného bankovníctva sú: 

a) investície do cenných papierov, 

b) sprostredkovanie primárnych emisií cenných papierov, 

c) obchodovanie s cennými papiermi na sekundárnom trhu. 

Medzi cenné papiere, resp. finančné nástroje patria nástroje peňažného 

trhu, obchodovateľné akcie, obchodovateľné dlhopisy, podielové listy a fi-

nančné deriváty.  

Derivát je finančný nástroj, ktorého cena je odvodená, derivovaná, 

z cien podkladových aktív na primárnom trhu. Ako podkladové aktíva sa 

využívajú meny, úrokové sadzby, cenné papiere, burzové indexy a iné. Na 

účely tejto práce sa nebudeme špeciálne zaoberať derivátmi ako takými, ale 

za derivát budeme považovať každý spomínaný produkt či obchod, ktorý je 

viazaný na podkladové aktívum.  

Obchody v rámci investičného bankovníctva môže banka realizovať len 

za najvýhodnejších podmienok, ktoré je možné v rámci odbornej starostli-

vosti a zachovaní princípov obozretného podnikania možno dosiahnuť. Vy-

naloženie takejto snahy o dosiahnutie najvýhodnejších podmienok dokladuje 

banka porovnaním cien jednotlivých produktov, doložením nemožnosti po-

súdenia ponuky, analýzami výhodnosti a investičnými stratégiami, ktoré 

však sama daná banka vypracovala. Hlavným zdrojom banky v oblasti in-

vestičného bankovníctva sú marže z obchodovania a provízie z vlastníckych 

práv.  

3 Zabezpečenie finančných nástrojov, zabezpečenie aktív, 
ohodnocovanie rizika 

Tak, ako bolo uvedené vyššie a rozobrané príčiny finančnej krízy a kra-

chu bankového sektora sú v problémoch s likviditou, ktoré však sú vyúste-

ním nezodpovedného bankového obchodovania. Problém veľkých banko-

vých domov nie je primárne ich veľkosť ale ich autonómnosť pri tak veľkom 

riziku a viazanosti s masami ľudí, teda podiel na hospodárstve ekonomiky. 
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Regulácia bankového sektora musí vyplývať z rizík, ktoré môžu vyvstať pri 

takej veľkej kumulácii kapitálu. Je potrebné zhodnotiť preto proces riadenia 

rizika v bankovom sektore.  

Riadenie rizika vo finančnom sektore, alebo tiež risk manažment, prešiel 

za posledných 20 rokov obrovským vývojom a upäl na seba o to väčšiu 

pozornosť. Táto skutočnosť bola sprevádzaná finančnými krízami a pádom 

veľkých finančných domov ako Barrings v roku 1995, Long term Capital 

Managemant v roku 1998, či obrovský kolaps firmy Enron v roku 2001, na-

sledujúc Worldcom v roku 2002, Parmalat v roku 2003 a posledným globál-

ne známym kolapsom bol v roku 2008 pád banky Lehman Brothers.  

Tieto pády a kolapsy sprevádzané obrovskými stratami finančného trhu 

boli spustené práve nedostatočným risk manažmentom a negatívnymi vlna-

mi na globálnych finančných trhoch.  

Korporácie musia dbať na risk manažment. Tento systém je potrebné 

nastaviť na princípe prevencie a predísť tak prípadným stratám. Kvantitatív-

ne metódy risk manažmentu preto vystali ako potrebné a začali sa imple-

mentovať v poslednom období s orientáciou na metódu spájajúca hodnotu 

s rizikom nástrojov finančného trhu. Hodnotenie rizika dostalo punc dôleži-

tosti a prepojenia s matematickými metódami ako nevyhnutné. Samotné 

matematické metódy ustúpili metóde modelov, ktoré už hodnotia aj riziko 

reálneho obchodovania a nesú v sebe všetky druhy rizika.  

Pri hodnotení rizika je nutné vyhodnotiť všetky druhy rizika a to 

u všetkých účastníkov obchodov, bez ohľadu na ich veľkosť. Ústredným 

pojmom sa preto vo finančnom sektore stal tzv. Counterparty Credit risk 

(CPR), čo je vlastne riziko ktoré zohľadňuje celý kontrakt, berie na vedomie 

záväzky strán obchodu a hodnotí riziko z pohľadu spôsobilosti naplniť 

zmluvnú povinnosť. CPR je komplexná kategória, ktorá v sebe zahŕňa hod-

notenie všetkých možných rizík, ktoré je pri danej operácii potrebné brať na 

zreteľ a je veľmi citlivou kategóriou na systémové zlyhania, ako je napríklad 

zlyhanie veľkých finančných domov, inštitúcii, či iných konglomerátov. CPR 

zahŕňa všetky finančné inštrumenty, ako aj deriváty. CPR je možné ukázať 

na komplexe rizík, ktoré v sebe zahŕňa, a to:  



234 

 
A. Trhové riziko 

Trhové riziko je rizikom vyplývajúcim z krátkodobých cenových výkyvov. 

Toto riziko môže byť rovnomerné a priamoúmerné podkladovým premen-

ným ako sú ceny akcií, úrokové sadzby, menové kurzy, ceny komodít alebo 

úverovým obchodom. Na druhej strane, trhové riziko môže byť nepriamo-

úmerné trhovej volatilite v prípade hedgovaných transakcií. Trhové riziko je 

najviac skúmaným rizikom za posledné dve dekády. Metódy stanovenia 

trhového rizika boli katalizované skutočnosťami, ktoré narušili finančné trhy, 

a preto sa aj táto disciplína posúva ďalej. Korekciu pre tento pohľad tvorí aj 

Basilej I, ktorý umožnil finančným inštitúciám používať matematické modely 

na stanovenie kapitálových požiadaviek a stanovenie trhového rizika. Trho-

vé riziko viedlo k vytvoreniu novej kategórie, tzv. value at risk (VAR). Táto je 

rozoberaná neskôr.  

B. Riziko likvidity 

Riziko likvidity je definované v dvoch úrovniach. Hodnotové riziko likvidi-

ty je definované v prípade, že transakciu nie je možné realizovať v trhových 

cenách pre jej veľkosť alebo pre likviditu podkladového aktíva. Druhým rozme-

rom rizika likvidity je platobná neschopnosť, a teda neschopnosť de facto 

vykonať transakciu v dôsledku iných okolností alebo strát. Takáto platob-

ná neschopnosť následne vedie k tzv. špirále smrti, nakoľko spúšťa multipli-

kačný efekt platobnej neschopnosti a dochádza tak práve k zanedbaniu 

pomeru medzi nedostatočnými požiadavkami na likviditu a potrebnými 

rezervami.  

C. Prevádzkové riziko 

Prevádzkové riziko pramení v ľuďoch, systémoch, vo vnútorných ako aj 

vonkajších okolnostiach. Zahŕňa ľudskú chybu, zlyhanie systémového spra-

covania, podvodné správania, ako aj legálne riziko (nevymožiteľnosť pohľa-

dávok). Niektorým prevádzkovým rizikám sa dá predchádzať avšak pri naj-

väčších je zhoda okolností tak silná, že je potrebné nastaviť systémy, aby čo 

možno najviac zmierňovali dopady takýchto kolapsov.  
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D. Kreditné riziko 

Kreditné riziko je klasickým rizikom, kedy jedna zo strán obchodu nie je 

schopná alebo de facto neplní záväzok. Takéto situácie musia byť definované 

priamo v zmluvnom záväzku a pre tieto prípady musí aj hodnota transakcie 

zohľadňovať prípadný kolaps. Kreditné riziko je kľúčové pri stanovovaní 

hodnoty transakcie a je úzko prepojené s rizikom likvidity. Aj tu vstupujú do 

hry banky, ktoré hodnotia alebo sú hodnotené pri tej danej transakcii.  

E. Value at risk (VAR) 

Táto metóda je synergickou metódou, ktorá má vyjadrovať viacero pa-

rametrov v jednom ukazovateli a hodnotiť tak danú transakciu. Vystala pô-

vodne z trhového rizika, avšak nesie v sebe viacero aspektov. VAR je defi-

nované ako najhoršia možná strata, ktorá je akceptovateľná pri konečnej 

realizácii, ak iné možnosti už nie možné realizovať.  

Úlohou regulátora či vlády nie je v bankovom prostredí obmedzovať 

veľkosť ekonomického subjektu, nakoľko by sme tým zasahovali do podni-

kania a zabraňovali tak úspešným. Úlohou vlády je však zasahovať tam, kde 

sa podnikanie dostáva do konfliktu s verejným záujmom a kde ohrozuje, 

alebo by mohlo ohroziť národné hospodárstvo. Táto hranica kedy sa bráni 

národné hospodárstvo a kedy sa obmedzuje podnikanie je veľmi tenká 

a ťažko určiteľná. Kríza z roku 2008 nám dala jasný signál, že tento sektor 

musí byť riadený a kontrolovaný. Ten signál spočíval v tom, že keď činnosť 

veľkých bankových domov zlyhala a trh sa ukázal ako bezmocný v krátko-

dobom horizonte, tak celá ťarcha padla na vlády a štáty ako verejnoprávne 

korporácie. Toto nám jasne dáva dôkaz, že daný systém podnikania musí 

byť regulovaný zo strany štátu, a teda je potrebné nastaviť preventívne 

opatrenia, aby nedošlo k opätovnému pádu celých priemyselných odvetví. 

Na to, aby štáty mohli preventívne zasahovať, je tak potrebné poznať riziká 

a tie v rámci regulatívnej legislatívy predpokladať a strážiť. Vyššie boli po-

menované čiastkové riziká, ktoré treba hodnotiť a ktoré sú súčasťou banko-

vého sektora. Ako sumárna kategória bolo zadefinované CPR. Práve riade-

niu tejto kategórie sa venuje táto časť príspevku.  



236 

 
Riadenie a regulovanie CPR 

Niektoré metódy riadenia CPR sú jednoduché a niektoré vyžadujú kom-

plexnejší prístup. Najrozšírenejšou a najpoužívanejšou metódou, je metóda 

obchodovania len s inštitúciami s vysokým ratingom, čiže s najzvučnejšími 

bankami a obchodníkmi s cennými papiermi. Táto metóda však kladie dôraz 

na určenie ratingu a zvuku toho daného bankového domu. V tejto oblasti sa 

aj svetová pozornosť upriamila na ratingové agentúry a analytické domy. 

Ďalšími metódami ako kontrolovať a riadiť CPR sú diverzifikácia, vyrovnanie 

(netting), kolateralizácia a hedging.  

Obchodovanie s vysokým ratingom 

Najvyššie hodnotenia v podobe troch „A“ dosahujú najsilnejšie bankové 

domy alebo konglomeráty. Táto metóda dlhé roky poskytovala záruku spo-

ľahlivého obchodu a znižovala tak mieru kolateralizácie. Metóda však bola 

zneužitá, kedy veľké bankov domy prezentovali kvalitu hodnotenia cez svoje 

podriadené subjekty a prezentovali tak lepšie hodnotenie toho daného pro-

duktu, ako by tomu mohli učiniť pri produkte vlastnom. Materské spoločnosti 

tak vedeli prezentovať kvalitný rating aj v stave už nedobrej kondície.  

Netting (vyrovanie) 

Netting, alebo tiež krížový netting, je kontrola CPR prostredníctvom 

dvoch alebo viacero transakcií. Tento spôsob je vlastný transakciám, ktoré 

môžu mať aj zápornú, aj kladnú hodnotu a preto je možné o nich uvažovať 

ako o započítateľných. Bez metódy nettingu by sa strata z transakcie rovna-

la trhovej hodnote transakcie s očakávaným pozitívnym efektom. Toto zna-

mená, že derivát s negatívnou hodnotou je zúčtovaný v prospech úpadkovej 

strany obchodu a derivát s pozitívnou sa stáva pohľadávkou v procese ban-

krotu. Nettingový vzťah je právny vzťah, ktorý umožňuje koncentráciu a pre-

viazanosť viacero transakcií. Tento vzťah pri optimálnom nastavení poskytuje 

záruku, že transakcie, ktoré sú predmetom nettingu majú vzájomnú hodno-

tu 0, v prípade pochybenia zmluvnej strany alebo zlyhania obchodu. Netting 

teda poskytuje stranám záruku v prípade zlyhania obchodu.  
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Kolateralizácia 

Vzťah kolateralizácie je vzťahom kedy sa ako pri nettingu počíta vzá-

jomná hodnota transakcií, no pri tomto spôsobe zmluvná strana poskytuje 

kolaterál vo výške negatívnej hodnoty transakcie. Strany počas vzťahu strá-

žia hodnotu kolaterálu a v prípade, že hodnota stúpa, sledujú možnosť vziať 

kolaterál späť, nakoľko tento dosť zaťažuje zdroje.  

V slovenskej legislatíve nie sú tieto metódy neznáme. Poznáme ich 

v oblasti kolektívneho investovania a preto je základ zdravý a mal by byť 

sledovaný a uplatňovaný.  

Záver 

Koncept „too big to fail“ je pomenovaním situácie kedy inštitúcia či kon-

glomerát je už taký veľký a viaže na seba toľko vzťahov, že jej pád by bol 

verejnou záťažou a ovplyvnil by hospodárstvo krajiny, či dokonca širšieho 

trhu. Podstatou problému nie je veľkosť subjektu ale kvalita jeho veľkosti 

a vzťahov. Tak ako v každom inom, aj v bankovom sektore je potrebné, aby 

regulácia bola tam, kde sa podnikanie stáva verejným záujmom. V tomto 

prípade je potrebné aby štát preventívne neustále reguloval a dohliadal na 

riadenie rizika a nastavovanie primárnych vstupov do bankového systému.  

Európska legislatíva, a teda aj slovenská, poskytuje ochranu vkladov, čo 

je dobré pre vkladateľov, aj keď na úrok dynamiky trhu. Tento inštitút však 

musí ostať, aby bankový sektor bol zdravý aj z morálneho hľadiska. Otáznym 

však ostáva prepojenie investičného a komerčného bankovníctva. Slovenský 

model univerzálneho bankovníctva dáva možnosti aby tieto dva druhy boli 

prepojené. Rozvoj kapitálového primárneho aj sekundárneho trhu by mal byť 

národnou prioritou, avšak predtým je potrebné analyzovať model univerzál-

neho bankovníctva a riziká s ním spojené. Praktická neexistencia kapitálo-

vého trhu nerozvíja investičné bankovníctvo až tak, ale potenciál trhu je 

globálny, a teda aj pri tomto je potrebné uvažovať nad oddelením. V rámci 

globálneho trhového prostredia je úlohou štátu aj to, ako upraví a riadi mož-

nosti medzinárodného medzibankového obchodovania s aktívami.  
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Úvod 

Finančná, následná globálna ekonomická a dlhová kríza sú dôsledkom 

niekoľko desaťročí trvajúcich deregulačných politík v severnej Amerike a zá-

padnej Európe. Tragédia hospodárskych kríz a následných vojen z prvej po-

lovice 20. storočia boli tými katastrofálnymi udalosťami vo svete, ktoré preuká-

zali, že pokiaľ absentujú jasné a striktné pravidlá regulujúce činnosti hospo-

dárskych subjektov, ich aktivity s cieľom maximalizácie zisku, vedú spoloč-

nosť ku kolapsu. Regulácia zavedená pred a po 2. svetovej vojne, ktorej 

akýmsi reprezentantom bol Bretton-Woodsky systém zabezpečila pre zá-

padné ekonomiky niekoľko bezkrízových desaťročí rastu, obdobie známe 

ako Golden age of Capitalism. Po kolapse Bretton-Woodskeho systému 

v roku 1971 sa začínajú objavovať prvé krízy a presadzuje sa ideológia 

neoliberalizmu, ktorá je ideologickým základom demontáže regulačného 

a ochranného systému v mene slobodného trhu.  

Hlavnými aktérmi v presadzovaní deregulácie sú veľké korporácie, ktoré 

vďaka deregulácii zaznamenávajú rýchlejší rast. Väčšia ekonomická sila 

týchto spoločností sa transformovala do väčšej politickej sily, ktorá pokračo-

vala v tlaku na dereguláciu a tvorbu novej legislatívy vyslovene pre vlastné 

záujmy. Táto špirála vyústila do situácie, kedy sa veľké korporácie stali už 

takými veľkými, že by ich prípadný krach mohol mať potenciálne veľmi nega-

tívne dopady na spoločnosť. Pre tieto inštitúcie, predovšetkým pre tie fi-

nančné, sa po vládnych balíkoch záchrany od začiatku krízy v roku 2008 

ustálil názov Too Big to Fail – teda príliš veľké na to, aby si spoločnosť mohla 

dovoliť ich krach.  

Svojou veľkosťou zohrávajú kľúčovú úlohu vo formovaní všetkých sekto-

rov spoločnosti a zohrávajú ju teda aj v prípade dlhovej krízy v Európe.  

Do výskumu sme nezahrnuli veľké finančné inštitúcie z Číny, Ruska 

a Japonska, pretože sú sčasti vlastnené štátom a i keď sú v domácom pro-

stredí kľúčové, z hľadiska svetového finančného systému, ich prípadný pád 

neohrozuje samotný finančný systém, a to z toho dôvodu, že nie sú s ostatný-

mi globálnymi finančnými inštitúciami výrazne poprepájané. Zameriavame 
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sa predovšetkým na finančné inštitúcie z USA a EÚ, teda tie, ktoré globálnu 

krízu spôsobili.  

1 Vznik, pôvod konceptu „Too Big to Fail“ 

Finančné inštitúcie, ktoré sú označované ako Too Big to Fail, ďalej len 

TBTF, sú príliš veľké, príliš vzájomne poprepájané, príliš vplyvné, príliš 

komplikované, príliš dôležité pre finančný systém. Kolaps takejto inštitúcie 

by mohol spôsobiť obrovské škody subjektom, ktoré s ňou obchodujú a takto 

by mohol spustiť celú reťazovú reakciu, ktorá by znamenala pád celého 

finančného systému. Kolapsom, pádom, krachom sa myslí strata schopnosti 

plniť si svoje záväzky voči svojim obchodným partnerom. V odbornej literatú-

re sa používajú aj iné pomenovania tohto fenoménu: Too Important to Fail 

(TITF), Systematically Important Financial Institutions (SIFIs), Too Intercon-

nected To Fail, prípadne Too Big to Jail, kde toto pomenovanie naráža na 

fakt, že kriminálne aktivity týchto inštitúcií doposiaľ nikdy nevyústili do vyvo-

denia trestnoprávnej zodpovednosti manažérov.  

Koncept TBTF sa zdanlivo vynoril v roku 2008 pri záchrane gigantov, 

záchranným balíkom vlády USA TARP – Troubled Asset Relief Program. 

Tento balík bol určený firmám ako Bear Stearns, Fannie Mae, Freddie Mac, 

Goldman Sachs, AIG a ďalším. Nebol to však prvý prípad, kedy vláda za-

chraňovala súkromnú finančnú inštitúciu pred pádom. Za prvý prípad štátnej 

pomoci, ktorý bol odôvodnený, že ide o TBTF inštitúciu, sa považuje pomoc 

vlády USA banke Continental Illinois v roku 1986. Táto veľkosťou štandard-

ná banka urobila riskantné investície, ktoré sa nevydarili a ohrozila vklady 

svojich klientov. Banku zachránila vláda, ale na rozdiel od súčasných zá-

chranných balíkov, manažment banky, ktorý situáciu spôsobil, bol prinútený 

odísť. Rôzne menšie pomoci bankám boli poskytnuté aj pred rokom 1986, 

ale jednalo sa o ojedinelé prípady a rozsahom pomoci nie príliš významné. 

V súčasnosti je však záchrana TBTF inštitúcii prakticky oficiálna politika 

(Baker – McArthur, 2009).  
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Problém veľkosti ekonomických subjektov je v ekonómii veľmi dobre 

rozpracovaný a chápaný už dlhé obdobie. V praxi sa to prejavuje napríklad 

celou sériou protimonopolných či protikartelových zákonov. Určité formy 

obmedzovania veľkosti inštitúcií poznáme aj zo začiatku minulého storočia. 

V roku 1927 bolo v USA zákonom známym ako McFadden Act zakázané 

bankám v jednotlivých štátoch únie, otvárať pobočky za hranicami svojho 

domovského štátu. V roku 1933 zákonom známym ako Glass-Steagall Act, 

ktorý prikázal striktné oddelenie klasického depozitného bankovníctva od 

investičného, bolo rozdelených niekoľko veľkých finančných firiem. Tieto dva 

zákony boli zrušené sériou zákonov v 80-tych a 90-tych rokov.  

V Európe boli banky národnou záležitosťou a vzájomné súperenie európ-

skych štátov na prelome 19. a 20. storočia sa prejavovalo aj v odvetví ban-

kovníctva, kde vlády veľmi podporovali svoje najväčšie finančné domy, aby 

obstáli v konkurencii so svojimi rivalmi z iných krajín. Bankový nacionaliz-

mus bol výraznou silou v konsolidácii bánk v Európe.  

V 90-tych rokoch začala Európska komisia v snahe vytvoriť jednotný 

európsky finančný trh podporovať cezhraničné zlučovanie bánk, čo bolo 

mnohokrát v rozpore s národnými regulačnými úradmi, ktoré sa stavali proti 

cezhraničnému spájaniu bánk. Rastu paneurópskych bánk výrazne napo-

mohla aj privatizácia bankového sektora v krajinách bývalého východného 

bloku.  

Kým v Spojených štátoch sa o odstránenie prekážok v konsolidácii ban-

kového sektora snažili samotné finančné inštitúcie prostredníctvom syste-

matického ovplyvňovania politického systému, v Európe konsolidáciu podpo-

rovala samotná EÚ.  

Odlišný historický vývoj sa prejavuje aj v rozdielnom vnímaní krachov 

veľkých bánk. Európa je na krach bánk oveľa citlivejšia, a to z dôvodu, že 

pády bánk a ich následky v 20-tych a 30-tych rokoch boli významným fakto-

rom pri vzostupe fašizmu v Európe a nástupe Adolfa Hitlera k moci. Preto 

európski politici vidia pády bánk ako politickú katastrofu, ktorej treba zabrá-

niť za každú cenu. Pády veľkých bánk môžu vyústiť do nekontrolovateľných 

udalostí, ktoré môžu osudovo ohroziť pozície politickej elity.  
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2 Riziká existencie konceptu TBTF na ekonomiku 

Ak je finančná inštitúcia považovaná za TBTF, teda že existuje veľmi vyso-

ká pravdepodobnosť, že by v prípade hroziaceho krachu vláda poskytla po-

moc, prejavuje sa to niekoľkými spôsobmi. V prvom rade sú takéto inštitúcie 

schopné získavať financovanie pre svoju činnosť s nižšími nákladmi ako menšie 

banky. Investori majú istotu, že aj v prípade problémov o svoju investíciu 

neprídu a preto požičiavajú svoje peniaze za nižší úrok. TBTF finančné 

inštitúcie tak získavajú výhodu oproti svojim menším konkurentom vďaka 

záruke vlády, teda verejným financiám. De facto teda ide o štátnu dotáciu.  

V druhom rade je závažným prejavom TBTF jav, keď manažéri takýchto 

inštitúcií prijímajú veľmi riskantné rozhodnutia, ktoré nesú potenciálne vyso-

ké príjmy, ale zároveň v prípade neúspechu ohrozujú existenciu samotnej 

inštitúcie a následne môžu spôsobiť kolaps celého finančného systému. 

Nejedná sa však iba o riskantné obchodné operácie. Nezriedka ide aj o pro-

tizákonné aktivity, ktorých následky bývajú ďalekosiahle. Systém odmien 

vrcholových manažérov tzv. bonusov, kde manažéri nenesú osobnú zodpo-

vednosť za problémy, ktoré môžu ich rozhodnutia spôsobiť, ale na druhú 

stranu získajú obrovské bonusy v prípade vysokých výnosov firmy, priamo 

podnecuje k nezodpovednému až hazardnému správaniu. V londýnskej City, 

v centre európskeho finančníctva, sa takémuto správaniu hovorí hranie 

ruskej rulety s hlavou niekoho iného.1  

V neposlednom rade veľké riziko pre spoločnosť predstavuje fakt, že 

obrovské prostriedky, ktoré majú tieto inštitúcie k dispozícii, predstavujú 

mimoriadnu politickú silu, ktorú aj využívajú a výrazným spôsobom ovplyv-

ňujú rozhodovací a legislatívny proces nielen v jednotlivých krajinách, ale aj 

na úrovni EÚ a prostredníctvom medzinárodných dohôd aj globálne.  

TBTF inštitúcie znižujú dôveru verejnosti vo férovosť systému, podko-

pávajú zásady zodpovednosti a spoľahlivosti, ktoré majú charakterizovať 

                                              
1 Our banks are not merely out of control. They're beyond control. The Guardian. 19. 6. 2013. 
Dostupné online: <http://www.theguardian.com/commentisfree/joris-luyendijk-banking-blog/2013/ 
jun/19/banking-britain-beyond-control>.  

http://www.theguardian.com/commentisfree/joris-luyendijk-banking-blog/2013/jun/19/banking-britain-beyond-control
http://www.theguardian.com/commentisfree/joris-luyendijk-banking-blog/2013/jun/19/banking-britain-beyond-control
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kapitalistické ekonomiky. Ich zisky sú súkromným majetkom, ale straty prená-

šajú na spoločnosť. Bývalý šéf centrálnej banky USA Ben Bernake vo svojej 

výpovedi pred komisiou vyšetrujúcou finančnú krízu uviedol: „ak nám kríza 

dala nejaké ponaučenie, tak je to to, že problém TBTF musí byť vyriešený“.  

3 Niektoré prístupy k určovaniu TBTF inštitúcií 

Mnoho ekonómov skúmajúcich otázku TBTF sa pokúsilo nájsť nejaký 

hodnoverný nástroj, metódu, ktorá by spoľahlivo fungovala pri určovaní, 

ktoré z finančných inštitúcií môžeme považovať za TBTF.  

Skúmaním nákladov na požičiavanie, presnejšie povedané úrokov, za 

ktoré si je finančná inštitúcia schopná požičať potrebné fondy na finančnom 

trhu, je možné relatívne spoľahlivo identifikovať banky, ktoré majú podľa ná-

zoru investorov a veriteľov šancu, že vláda tieto finančné inštitúcie v prípade 

hrozby krachu zachráni. Týmto bankám požičiavajú za nižšie úroky, keďže 

vidia nižšie riziko straty svojich peňazí. Rozdiel medzi priemernými nákladmi 

na požičiavanie, ktoré mali malé banky a veľké banky s aktívami vyššími ako 

100 mld. USD v období 2000 – 2007 bol 0,29 percentuálneho bodu v prospech 

veľkých bánk. V rokoch 2008 – 2009 po prvých niekoľkých prípadoch vlád-

nej pomoci tento rozdiel narástol na 0,78 percentuálneho bodu (Baker – 

McArthur, 2009).  

Podobnou metódou je difference-in-difference prístup, kde sa taktiež 

jedná o rozdiel v nákladoch na požičiavanie pred a po vlne pomoci finančným 

inštitúciám, avšak do nákladov na požičiavanie sú zahrnuté aj vyplatené 

úroky z depozitov, teda úroky, ktoré musí finančná inštitúcia vyplatiť vklada-

teľom, ktorých peniaze drží.  

Odlišnou metódou je skúmanie kreditných ratingov. Ratingové agentú-

ry posudzujú inštitúcie nielen na základe ich ekonomickej kondície, ale berú 

do úvahy mnoho ďalších faktorov. Pokiaľ ratingová agentúra vidí hodnotenú 

inštitúciu ako inštitúciu TBTF teda, že je vysoká pravdepodobnosť, že by 

dostala v prípade potreby vládnu pomoc, odrazí sa to aj v pozitívnom ratin-

govom hodnotení – inštitúcia je spoľahlivá, vhodná na investovanie.  
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Pomerne jasným a jednoduchým kritériom, kedy sa stáva finančná inšti-

túcia TBTF je výška aktív. Nie je to úplne spoľahlivá metóda, ale je dosta-

točne presná, keďže až 90 % z celkovej štátnej pomoci globálnym finančným 

inštitúciám, ktorá bola poskytnutá od začiatku krízy do roku 2010, predsta-

vovala pomoc 145 bankám s aktívami nad 100 mld. USD (Haldane, 2010).  

Najväčšie finančné inštitúcie po prekonaní krízy ešte viac narástli. V ta-

buľke 1 uvádzame 15 najväčších finančných inštitúcií v EÚ a nárast ich 

veľkosti podľa výšky aktív od roku 2006. Taký istý rebríček zobrazuje aj 

tabuľka 2, ktorá zahŕňa len finančné inštitúcie zo Spojených štátov. Ako 

vidieť z údajov väčšina finančných inštitúcií zaznamenala od roku 2006 vý-

razný nárast. Priemerný nárast prvých 10 bánk v EÚ je 83 % a priemer prvých 

15 bánk je 71 %. Ešte väčší nárast v objeme aktív dosiahli finančné inštitú-

cie z USA, kde priemerný nárast prvej desiatky je 98,8 % a priemer prvej 

pätnástky je 100,9 %.  

Tab. 1: 15 najväčších finančných inštitúcií v EÚ v r. 2014,  
veľkosť podľa výšky aktív 

P. č. 
Názov finančnej 
inštitúcie 

Domovská 
krajina 

Aktíva v mld. 
USD  

1. kvartál 2014 

Aktíva v mld. 
USD  

4. kvartál 2006 
Index rastu 

1 HSBC Holdings GB 2 671,30 1 274,22 2,10 
2 BNP Paribas FR 2 480,50 1 227,95 2,02 
3 Deutsche Bank DE 2 220,40 1 134,83 1,96 
4 Barclays GB 2 173,40 1 587,06 1,37 
5 Credit Agricole FR 2 117,70 1 105,36 1,92 
6 Royal Bank of Scotland GB 1 702,40 1 119,90 1,52 
7 Société Générale FR 1 702,10 815,33 2,09 
8 Banco Santander ES 1 537,30 956,39 1,61 
9 ING Group NL 1 488,70 1 369,55 1,09 

10 Lloyds Banking Group GB 1 402,90 532,22 2,64 
11 UniCredit Group IT 1 165,50 359,28 3,24 
12 UBS CH 1 135,50 1 519,40 0,75 
13 AXA Group FR 1 018,90 641,88 1,59 
14 Credit Suisse Group CH 981,20 951,57 1,03 
15 Allianz DE 963,10 1 300,65 0,74 

Zdroj: Forbes (2014). 
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Tab. 2: 15 najväčších finančných inštitúcií v USA v r. 2014,  

veľkosť podľa výšky aktív 

P. č. Názov finančnej inštitúcie 
Domovská 

krajina 

Aktíva v mld. 
USD  

1. kvartál 2014 

Aktíva v mld. 
USD  

4. kvartál 2006 

Index 
rastu 

1 Fannie Mae US 3 270,10 989,34 3,31 
2 JPMorgan Chase US 2 435,30 1 198,94 2,03 
3 Bank of America US 2 113,80 1 291,80 1,64 
4 Freddie Mac US 1 981,80 752,25 2,63 
5 Citigroup US 1 883,40 1 494,04 1,26 
6 Wells Fargo US 1 543,00 481,74 3,20 
7 Goldman Sachs Group US 911,50 706,80 1,29 
8 MetLife US 885,30 481,65 1,84 
9 Morgan Stanley US 832,70 898,52 0,93 

10 Prudential Financial US 731,80 417,78 1,75 
11 American International Group US 540,70 843,40 0,64 
12 Bank of New York Mellon US 374,30 102,07 3,67 
13 US Bancorp US 364,00 209,47 1,74 
14 PNC Financial Services US 324,10 91,97 3,52 
15 Capital One Financial US 298,50 88,70 3,37 

Zdroj: Forbes (2014). 

Pre porovnanie a lepšie pochopenie veľkosti tempa rastu týchto inštitúcií 

uvádzame v tabuľke 3 vývoj minimálnej mzdy na Slovensku za obdobie 

2006 až 2014 a vidíme, že za rovnaké obdobie minimálna mzda vzrástla len 

o 39,5 %. Tempo rastu veľkosti finančných inštitúcií je teda 2-krát rýchlejšie. 

Aj tento údaj vypovedá o neustále narastajúcej nerovnosti v spoločnosti.  

Tab. 3: Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku  
od roku 2006 do roku 2014 

Rok 
Mesačná minimálna 

mzda v EUR 
Hodinová minimálna 

mzda v EUR 
Ročný index 

rastu 
Index rastu od 

roku 2006 

2014 352,00 2,023 1,042 1,395 
2013 337,70 1,941 1,032 1,338 
2012 327,20 1,880 1,032 1,296 
2011 317,00 1,822 1,031 1,256 
2010 307,70 1,768 1,041 1,219 
2009 295,50 1,698 1,098 1,171 
2007* 268,87 1,547 1,066 1,066 
2006* 252,27 1,451 – – 

* Údaje prepočítané z SKK do EUR konverzným kurzom 30,126. 

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (2014). 
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Je len ťažko si predstaviť, aké veľké sú TBTF inštitúcie, čo sa týka výš-

ky ich aktív, keďže tieto obrovské čísla sú mimo našu bežnú predstavivosť. 

Zároveň treba zdôrazniť, že o použití týchto prostriedkov rozhoduje v prípa-

de každej jednej inštitúcie len niekoľko málo desiatok ľudí. V ich rukách je 

teda sústredená obrovská moc a takáto koncentrácia moci v súkromných 

rukách je pre spoločnosť mimoriadne nebezpečná. Pre lepšie pochopenie 

veľkosti týchto inštitúcií je vhodné uviesť niekoľko údajov na porovnanie:  

1. 3 270,10 mld. USD – výška aktív najväčšej banky v USA Fannie Mae 

v 1. štvrťroku 2014. 

2. 2 671,30 mld. USD – výška aktív najväčšej banky v EÚ HSBC Holdings 

v 1. štvrťroku 2014. 

3. 13 077,60 mld. USD – súhrn aktív 5 najväčších bánk, 1. štvrťrok 2014: 

Fannie Mae 3 270,10 mld. USD; HSBC Holdings 2 671,30 mld. USD, 

BNP Paribas 2 480,50 mld. USD, JPMorgan Chase 2 435,30 mld. USD, 

Deutsche Bank 2 220,40 mld. USD. 

4. 22,58 mld. USD – rozpočet SR schválený pre rok 2013. 

5. 3 803,00 mld. USD – rozpočet USA pre rok 2013. 

6. 757,80 mld. USD – priame výdavky ministerstva obrany USA na vojnu 

v Iraku v rokoch 2003 – 2010. 

7. 74 171,72 mld. USD – celosvetové HDP v roku 2013. 

Ako vidieť z týchto porovnaní, veľkosť TBTF finančných inštitúcií je 

v skutku obrovská. USA viedli v Iraku vojnu 7 rokov a priame výdaje, ktoré 

boli na vojnu vynaložené (skutočné výdaje boli pravdepodobne podstatne 

vyššie), sú ani nie jedna tretina veľkosti najväčšej európskej banky HSBC. 

Na tomto príklade je dobre vidieť, akou obrovskou mocou disponujú majitelia 

a manažéri veľkých finančných inštitúcií. V porovnaní s veľkosťou ich aktív je 

veľkosť rozpočtu Slovenska úplne zanedbateľná. Z údajov vidíme, že naprí-

klad výška aktív Deutsche Bank je takmer 100-krát vyššia ako celý rozpočet 

SR v roku 2013.  

Konsolidácia finančného sektora za posledných 30 rokov vyústila do 

stavu, že globálnemu finančnému systému dnes dominuje len niekoľko de-

siatok veľkosťou bezprecedentných transnacionálnych korporácií. Súčasný 
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finančný systém je v podstate niekoľko vzájomne prepojených kartelov, ktoré 

si medzi sebou rozdeľujú trh a využívajú svoju veľkosť na blokovanie konku-

rencie (Luyendijk, 2013). 

4 Ekonomická moc a politická moc 

Ekonomická moc sa vždy transformuje do moci politickej. Možnosť roz-

hodovať o veľkom naakumulovanom bohatstve vždy vedie ku kontinuálnemu 

používaniu týchto prostriedkov na aktivity smerujúce k ovplyvňovaniu pravi-

diel života v spoločnosti s cieľom ďalšieho navyšovania bohatstva a moci, 

a to legálnymi i nelegálnymi spôsobmi. Platí to pre lokálnu, národnú i medzi-

národnú úroveň.  

Lobing 

Finančné inštitúcie jednotlivo a hlavne prostredníctvom tretích organizácií 

veľmi intenzívne lobujú vlády a parlamenty v jednotlivých krajinách EÚ, ale 

predovšetkým samotné inštitúcie únie – Európsku komisiu, Európsky parla-

ment, agentúry EÚ, ako napr. European Banking Authority – EBA, European 

Securities and Markets Authority – ESMA a ďalšie. Európsky komisár pre 

dane a colnú úniu Algirdas Šemeta vyhlásil, že finančná loby je „pravdepo-

dobne najsilnejšia loby na svete“.2  

Podľa veľmi konzervatívnych výpočtov, finančná loby v Bruseli investuje 

ročne 123 mil. EUR, čo pri pohľade na výšku aktív tých inštitúcií predstavuje 

zanedbateľnú sumu, a zamestnáva 1 700 lobistov. Výskum vychádzal pre-

dovšetkým z tzv. transparency register, ktorý slúži na registráciu lobistických 

skupín a ich aktivít, avšak nie je povinný, preto je oprávnené domnievať sa, 

že skutočné náklady finančnej loby v EÚ budú podstatne vyššie. Za finančný 

sektor lobuje viac ako 700 rôznych entít. Metódy lobingu a sieť rôznych prepo-

jení sú veľmi sofistikované. Niet divu, že s takýmito prostriedkami a nástrojmi 

                                              
2 Reports of the death of the Financial Transaction Tax look exaggerated. The Guardian. 10. 6. 
2013. <http://www.theguardian.com/business/economics-blog/2013/jun/10/reports-death-financial- 
transactions-tax-exaggerated>. 
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finančná loby v podstate definuje podstatu finančnej regulácie a finančnej re-

formy ako takej. Táto situácia predstavuje pre spoločnosť vážne riziko a tento 

demokratický problém je nutné minimalizovať. Spletitosť a komplexnosť lo-

bistických aktivít ilustruje obrázok 1, ktorý zobrazuje lobovaciu sieť nemec-

kej Deutsche Bank.  

 

Obr. 1: Sieť lobingových aktivít Deutsche Bank 

Zdroj: Wolf, Haar, Hoedeman.  
The fire power of the financial lobby (2014). 
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Otočné dvere 

Veľkým problémom je aj z politológie známy efekt otočných dverí, 

v angličtine nazývaný revolving doors, ktorý znamená, že bývalí vysokoposta-

vení zamestnanci veľkých firiem sú nominovaní do vysokých verejných 

funkcií a naopak vysokopostavení verejní činitelia odchádzajú pracovať na 

vysoké pozície do veľkých korporácií. Aktívni politici a verejní činitelia po-

chádzajúci z vysokých pozícií v súkromnom sektore mnohokrát presadzujú 

záujmy svojich bývalých zamestnávateľov. Z verejného sektora odídení čini-

telia pôsobiaci vo veľkých korporáciách zas využívajú na presadzovanie záuj-

mov svojho zamestnávateľa osobné kontakty, ktoré získali počas pôsobenia 

vo verejnom sektore.  

Príkladov činiteľov prechádzajúcich cez „otočné dvere“ je mnoho. Medzi 

tie najznámejšie príklady patria v USA Robert Rubin a Henry Paulson, obaja 

bývalí vysokopostavení manažéri v súkromnej banke Goldman Sachs, pra-

covali ako ministri financií za prezidentovania Billa Clintona, resp. Georga 

W. Busha. Taktiež Mark Carney, súčasný guvernér centrálnej banky Anglicka, 

ako aj Mario Draghi, súčasný prezident Európskej centrálnej banky, boli 

obaja zamestnancami Goldman Sachs.  

Reštrikčná fiškálna politika a verejný dlh 

Dlhová kríza v EÚ priniesla politiku tzv. austerity measures u nás nazý-

vaných ako úsporné opatrenia. Ide v podstate o reštrikčnú fiškálnu politiku 

vlád, kde dochádza k znižovaniu verejných výdavkov predovšetkým do ve-

rejných a sociálnych služieb. Súčasťou tejto politiky je aj tzv. flexibilizácia 

pracovného trhu, čo v praxi znamená oslabovanie práv zamestnancov sú-

časne s posilňovaním práv zamestnávateľov, teda firiem. Túto politiku pre-

sadzuje tzv. Troika (Európska komisia, Európska centrálna banka, Medziná-

rodný menový fond) s odôvodnením, že je nevyhnutná na zastavenie dlho-

vej krízy a naštartovanie ekonomického rastu.  

V skutočnosti však verejné dlhy takmer vo všetkých krajinách EÚ vzrástli 

a najviac v krajinách s najreštrikčnejšou politikou. A vzrástol aj súkromný dlh, 
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keďže táto politika vyvolala v mnohých krajinách rast nezamestnanosti, čo 

znamená pre milióny ľudí stratu podstatnej časti príjmov, ktoré mnohí na-

hradzujú novým zadlžením.  

Každý nový dlh, či verejný alebo súkromný, predstavuje pre finančné 

korporácie zisk. Preto práve tieto inštitúcie najviac benefitujú z reštrikčnej 

fiškálnej politiky. Nemalo by teda byť prekvapením, že samotný prezident 

ECB Mario Draghi ju verejne podporuje a propaguje.  

Podľa čílskeho ekonóma Manfreda Max-Neefa táto austerity measures 

politika napĺňa všetky charakteristiky ekonomického zločinu proti ľudstvu 

(Max-Neef, 2014).  

Finančný sektor a TTIP 

Transatlantické partnerstvo v obchode a investíciách – TTIP (Transatlantic 

Trade and Investment Partnership) dohoda, o ktorej vyjednávajú EÚ a USA 

už od polovice roku 2013 (vyjednávanie má byť ukončené v roku 2015) 

obsahuje podkapitolu Regulation of financial services. Obsah vyjednávaní je 

utajený na 30 rokov, bez prístupu verejnosti k jednotlivým textom navrhova-

nej dohody. Už tento samotný fakt vyvolal veľké protesty medzi odborníkmi, 

profesnými organizáciami, neziskovými organizáciami, ale aj medzi niekto-

rými členskými krajinami. Uniknuté dokumenty z vyjednávaní len potvrdzujú 

oprávnenosť znepokojenia verejnosti. Kritici tvrdia, že TTIP nie je dohoda 

medzi dvomi obchodnými partnermi, ale útok nadnárodných korporácií na 

spoločnosť na oboch brehoch oceánu s cieľom ďalšieho odstránenia regulá-

cie. To platí aj pre oblasť finančných služieb, kde EÚ, ktorá má nižšiu regu-

láciu finančného sektora, tlačí na USA, aby akceptovalo princíp najnižšieho 

spoločného štandardu.  

Finančné korporácie by podľa navrhovaného textu nemuseli dodržiavať 

regulačné pravidlá krajiny, v ktorej operujú, ale riadili by sa pravidlami svojej 

domovskej krajiny. Týmto pravidlom sa chcú európske banky vyhnúť pravid-

lám platným v USA týkajúcich sa povinných kapitálových rezerv alebo po-

vinnosti reportovať regulačným úradom USA svoje obchody s derivátmi. 
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Uniknutý text obsahuje pasáže, ktoré hovoria, že obe strany dohody sa 

vyhnú zavádzaniu takých nových regulačných pravidiel, ktoré by mali vplyv 

na účastníkov trhu a jurisdikciu druhej strany. Prijímanie nových regulačných 

pravidiel, na ktoré v budúcnosti vznikne potreba, by bolo teda ešte kompli-

kovanejšie, ako je dnes.  

Finančné korporácie chcú TTIP využiť na odstránenie zákazu finančných 

špekulácií s prostriedkami, ktoré majú vládne garancie (napr. dôchodkové 

fondy), zrušenie sprísnených pravidiel o kapitálových rezervách veľkých bánk, 

znížiť požiadavky na transparentnosť hedgeových fondov a obchodov s de-

rivátmi, odstrániť dozor nad zahraničnými bankami a ďalšie.  

Medzinárodné dohody, ktorou bude aj práve prerokovávaná TTIP doho-

da, majú vyššiu právnu silu ako národné zákony jednotlivých štátov. Štáty 

musia svoju národnú legislatívu prispôsobovať týmto medzinárodným doho-

dám. A to je dôvod, prečo nadnárodné korporácie, vrátene tých finančných, 

venujú takú mimoriadnu pozornosť týmto dohodám a investujú obrovské 

prostriedky, aby dosiahli presadenie svojich záujmov na najvyššej globálnej 

úrovni. Nehovoriac o tom, akým spôsobom využívajú existujúci ekonomický 

systém a nejednoznačné právne predpisy už v súčasnosti. Je napríklad 

všeobecne známe, že medzinárodné korporácie využívajú daňové raje, aby si 

čo najviac znížili svoju daňovú povinnosť. Podľa zistení denníka The Guardian, 

z októbra 2011, využíva daňové raje dokonca 98 zo 100 najväčších spoloč-

ností, ktoré sa obchodujú na London Stock Exchange (index FTSE 100). 

V krajinách, ktoré možno označiť za daňové raje majú dokopy založených 

až 8 492 spoločností (Badura, 2011).  

Systematické porušovanie zákona, kriminálne aktivity 

Veľké finančné inštitúcie bývajú často označované aj ako too big to jail, 

teda príliš veľké na to, aby ich predstavitelia boli súdení za kriminálne aktivi-

ty, ktoré páchajú. Od začiatku krízy v roku 2008 nie je známy ani jeden prí-

pad, kde by čo len jeden z manažérov veľkých finančných korporácií bol 

akýmkoľvek spôsobom postihnutý za protizákonné konanie.  
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Príkladov takéhoto protiprávneho konania je mnoho a tie, ktoré sú ve-

rejne známe sú určite len tou povestnou špičkou ľadovca. Paleta týchto 

zločinov je pestrá: manipulácia trhov, podvádzanie vlastných klientov, pranie 

špinavých peňazí pre drogové kartely, podplácanie, podvody, falšovanie 

účtovníctva, kartelové dohody a ďalšie.  

Medzi mnohými škandálmi, ktoré sa dostali na verejnosť a boli vyšetrova-

né kompetentnými orgánmi, bol aj škandál najväčšej európskej banky HSBC, 

ktorá dlhé roky prala špinavé peniaze pre drogové kartely a teroristické or-

ganizácie. Vedenie firmy sa k týmto kriminálnym aktivitám priznalo a do-

hodlo sa s ministerstvom spravodlivosti USA na rekordnej pokute vo výške 

1,9 mld. USD (približne asi 5-týždňový zisk firmy). Nikto zo zodpovedných 

však nebol odsúdený ani na jeden deň vo väzení (Taibbi, 2013).  

V Európe v posledných rokoch zarezonoval predovšetkým tzv. LIBOR 

škandál, ktorý vypukol v roku 2012. LIBOR (London Interbank Offered Rate) 

je priemerná úroková miera z úrokových mier niekoľkých londýnskych bánk, 

za ktoré sú ochotné požičať. Táto priemerná úroková miera sa používa ako 

referenčná hodnota pre milióny finančných produktov, ako sú študentské pô-

žičky, hypotéky, finančné deriváty a mnohé ďalšie. Veľké banky ako Barclays, 

UBS, Rabobank a The Royal Bank of Scotland koordinovane manipulovali 

LIBOR v snahe zvýšiť svoje zisky a podľa zistení tak robili už od roku 1991. 

Banky sa k manipulácii priznali a zaplatili na pokutách miliardy.  

Matt Taibbi, spisovateľ a novinár, ktorý sa zameriava na zločiny finančných 

korporácií, tzv. white collar crime, teda zločiny bielych golierov, vo svojej 

knihe The Divide, dokumentuje niekoľko veľkých zločinov spáchaných veľ-

kými finančnými inštitúciami, za ktoré nebol nikto osobne potrestaný a dáva 

ich do kontrastu s trestami odňatia slobody, ktoré dostali bežní ľudia aj za 

malé priestupky proti zákonu. V spoločnosti rastie nielen príjmová nerov-

nosť, ale aj nerovnosť pred spravodlivosťou.  

V odhalených prípadoch kriminálneho správania sa veľkých finančných 

inštitúcií nájdeme všetky známe značky TBTF bánk. Ich veľkosť im zabezpečuje 

imunitu pred zákonom, presnejšie nikto nenesie osobnú zodpovednosť. V prí-

pade odhalenia a usvedčenia firma zaplatí pokutu a tým je prípad uzavretý.  
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5 Návrhy na riešenie problému TBTF 

Problém TBTF finančných inštitúcií je veľmi vážnym spoločenským 

problémom, na ktorého riešenie vyzývajú mnohí ekonómovia, profesionáli 

z finančného sektora či politici. Odchádzajúci európsky komisár pre vnútorný 

trh a služby Michel Barnier sa vyjadril, že „najväčšie banky zostanú príliš 

veľké, aby mohli padnúť, príliš komplexné na opravu a príliš nákladné na 

záchranu, ak EÚ nepríde s novou prísnejšou reguláciou“.3 Viceprezident ECB 

Vítor Constâncio priamo povedal, že „nebyť nezodpovedného správania sa 

bánk a finančnej krízy, nebol by problém dlhovej krízy taký vážny“.4  

Prvé pokrízové legislatívne zmeny týkajúce sa regulácie finančných in-

štitúcií prišli v USA v roku 2010 so zákonom, ktorý dostal názov Dodd-Frank 

Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Jedným z nových pravi-

diel, ktoré tento zákon zaviedol v snahe predísť ďalším finančným krízam, 

je tzv. Volkerovo pravidlo (Volker rule), ktoré zakazuje bankám obchodovať 

s cennými papiermi a finančnými derivátmi vo vlastnom mene a na vlastný 

účet. Takéto obchodovanie totiž môže v prípade neúspešného obchodu 

ohroziť celú banku, čo by vyvolalo potrebu jej záchrany, aby nebol ohrozený 

celý finančný systém. Banky môžu obchodovať s týmito produktmi iba na 

účet klienta a pre seba si môžu účtovať iba podiel z výnosov transakcií.  

V EÚ je prijímanie novej regulačnej legislatívy stále v prípravnej fáze. 

Existujúci systém regulačných pravidiel známy ako Bazilej III (Basel III) je 

zatiaľ dobrovoľný. Jeho základnými princípmi regulácie finančných inštitúcií 

sú pravidlá týkajúce sa kapitálovej primeranosti bánk (capital requirements), 

pomeru cudzích zdrojov (leverage ratio) a pomeru likvidných aktív (liquidity 

requirements). Finančná loby však už úspešne dosiahla zmiernenie niekto-

rých pravidiel a taktiež odloženie záväznej implementácie na rok 2019.  

                                              
3 Bloomberg News. Barnier Says Commission Must Tackle Too-Big-to-Fail Banks. 13. 9. 2014. 
Dostupné online: <http://www.bloomberg.com/news/2014-09-12/barnier-says-next-commission- 
must-tackle-too-big-to-fail-banks.html>. 

4 Prejav s názvom „The European Crisis and the role of the financial system“ na konferencii 
„The crisis in the euro area“. Atény 23. 5. 2013. Dostupné online: <http://www.ecb.europa.eu/ 
press/key/date/2013/html/sp130523_1.en.html>. 
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Návrhy na riešenie problému TBTF sú však aj radikálnejšej povahy. 

Americký ekonóm Dean Baker navrhol, aby boli veľké finančné inštitúcie 

zákonom rozdelené na niekoľko menších, od seba nezávislých entít. Niečo 

podobné sa už stalo v období veľkej hospodárskej krízy v 30-tych rokoch 

a dokonca aj pred tým. Rozdelením veľkým korporácií na menšie by sa od-

stránilo riziko ohrozenia celého finančného systému v prípade insolventnosti 

– tak ako to poznáme z reálneho života, napríklad v prípade pekární. To, že 

skrachuje jedna alebo pár pekární, významne neohrozí dodávku chleba pre 

celé obyvateľstvo. Rozdeľovanie veľkých korporácií na menšie subjekty však 

nie je na programe dňa ani v USA ani v EÚ, pričom v EÚ je takýto scenár 

ešte menej pravdepodobný ako v USA, keďže EÚ sa už dlhé roky snaží 

podporiť rast veľkých finančných inštitúcií, aby boli schopné konkurovať 

celosvetovo.  

Záver 

Veľké finančné inštitúcie zapríčinili finančnú krízu, z ktorej sa stala glo-

bálna ekonomická kríza, ktorej prejavom v Európe je aj dlhová kríza. Vlast-

níci a vrcholoví manažéri týchto inštitúcií spôsobili celosvetovej spoločnosti 

obrovské škody a utrpenie miliónom ľudí. K tomu ešte bolo nutné (naozaj?) 

zachraňovať tieto inštitúcie z verejných prostriedkov s odôvodnením, že by 

ich prípadný krach mal pre spoločnosť nedozierne následky – preto sa ujalo 

výstižné pomenovanie too big to fail. Medzi tieto následky, ktorým treba pre-

dísť, však nepatrí nezamestnanosť a chudoba, ako ukazuje príklad Grécka 

či Španielska.  

Veľkosť týchto inštitúcií dosahuje bezprecedentné rozmery, ktoré si 

bežný človek vie len ťažko predstaviť. Svoju ekonomickú moc využívajú na 

ovplyvňovanie politického systému, čo vedie k prijímaniu legislatívy, ktorá je 

v ich prospech a často v neprospech spoločnosti. TBTF inštitúcie sa stali 

symbolom príjmovej nerovnosti, nerovnosti pred spravodlivosťou a demontá-

že demokracie.  
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Predstavujú pre spoločnosť naozaj veľké riziko. To priznávajú aj guver-

néri centrálnych bánk i mnohí politici. Existuje preto snaha toto riziko neja-

kým spôsobom zmierniť, resp. dostať pod kontrolu. Preto bola v USA prijatá 

nová legislatíva regulujúca činnosť finančného sektora. Taktiež v EÚ sú 

vyvíjané iniciatívy na nastolenie nových pravidiel, ktoré by zabránili opako-

vaniu krízy. Vynára sa však otázka, kde je záruka, že nová legislatíva tento 

cieľ naplní? Regulácia tu už bola pred tým. Finančným inštitúciám však 

prekážala, a preto presadili jej zrušenie. Tieto skúsenosti nás teda oprávňujú 

predpokladať, že aj tieto nové regulačné pravidlá stihne podobný osud.  

Veľké finančné inštitúcie majú jediný cieľ – maximalizáciu zisku. To ho-

vorí litera zákona. Zisk je jediným cieľom, na ktorého napĺňanie, bol koncept 

firmy vytvorený. Pre banky, ktoré sú firmy ako každá iná, sú jedným zo zdro-

jov zisku úroky z úverov, ktoré poskytnú – teda dlh. Čím je v spoločnosti 

väčší dlh, tým sú finančné inštitúcie ziskovejšie. Preto banky dlhovú krízu 

ešte viac zhoršujú. Manažéri majú povinnosť dosahovať pre majiteľov zisk. 

Sú nútení hľadať cesty k napĺňaniu tohto cieľa, aj keď to znamená korumpo-

vanie politiky či porušovanie zákonov.  

Inštitúcia korporácie je spoločenský konštrukt a je potrebné naštartovať 

diskusiu o oprávnenosti a užitočnosti tohto spoločenského konštruktu. Inšti-

tucionálne nastavenie spoločnosti nie sú prírodné zákony, ktorým sa spo-

ločnosť nemôže nepodriadiť. Ide len o spoločenské konštrukty, ktoré môžu 

byť zmenené či dokonca úplne zanechané.  
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