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Časť 1: Fond obnovy, reformné plány a európsky 

semester 
 

Úvod 
Úlohou nasledujúceho textu je čitateľa zoznámiť s aktivitami EÚ v súvislosti s ekonomickou 

reakciou na pandémiu COVID 19.  Jadrom tejto reakcie je tzv. plán obnovy pre Európu. Ten 

obsahuje viaceré časti, kľúčovou je Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (Recovery and 

Resilience Facility, ďalej ako RRF).  

Text má tri časti. Najskôr predstavíme základné fakty a čísla plánu obnovy, resp. RRF a jeho 

zasadenie do logiky ostatných dlhodobých aktivít a plánov EÚ. V druhej časti sa pozrieme na 

sekundárne zdroje, ktoré podrobujú kritickej analýze RRF a ďalšie aktivity. V poslednej časti autor 

dokumentu predstaví svoj náhľad na problematiku. 

Fakty a čísla 
V jednotlivých podkapitolách predstavíme ekonomické východiská pre vznik plánu obnovy, 

časový vývoj od jari 2020, technické parametre opatrení a zasadenie to širšej logiky ostatných 

aktivít a stratégií EÚ.  

Ekonomické východiská 

1. COVID-19 spôsobil hlbokú, nerovnomerne rozdelenú recesiu v prvej polovici roka 2020 

nasledovanú silným rastom v treťom kvartáli 2020. Vo štvrtom kvartáli však prišla nová 

vlna lockdownov s nateraz neznámym dopadom na ekonomiku  

2. Dopady recesie sú nateraz do značnej miery zakrývané ako národnými, tak európskymi 

opatreniami (napr. kurzarbeit) 

3. Neistotu posilňujú aj nepandemické udalosti, najmä rokovanie s Spojeným kráľovstvom 

(tvrdý Brexit) 

4. Pandémia zasiahla už spomaľujúcu ekonomiku v EÚ 
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G1.1: Prepad zasiahol najmä služby: 

 

G1.2: Dobehnutie úrovne z roka 2019 nastane pravdepodobne až koncom roka 2022 
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G1.3: Návrat bude výrazne nerovnomerný, očakáva sa výrazné zaostávanie najmä Španielska 

a Talianska. 

 

G1.4: Veľké verejné výdavky nateraz pomohli zakryť rozsah pandemických obmedzení na 

ekonomiky v EÚ. 
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G1.5: Zhruba 40 miliónov zamestnancov sa ocitlo v rôznych kurzarbeit schémach 

 

G1.6: Spomalenie je preto menej vidieť na nezamestnanosti a viac na poklese odpracovaných 

hodín 

 

● Grafy G1.1 – G1.4 a G1.6 z prezentácie Alexandru Zeana: Rebound Interrupted, DG ECFIN, 

10.11.2020 

● Graf G1.5 z prezentácie Luc Tholoniat: The EU economic response to the COVID-19 crisis: 

an overview 
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Časový vývoj plánu obnovy 

G2.1: Reakcia prebiehala v troch fázach. Samotný Plán obnovy sa začal rodiť v máji z iniciatívy 

Angely Merkelovej a Emanuella Macrona. 

 

 

 

G2.2: Pôvodným záväzným termínom pre prvé zaslanie reformných plánov bol 15. október 2020. 

Nakoniec sa termín pre záväzné plány posúva až na apríl 2021, keby malo pôvodne prísť 

k upresneniu októbrových plánov. Štáty nakoniec môžu počkať na vyjadrenie k národným 

rozpočtom v rámci Európskeho semestra a plány obnovy zaslať naraz s národnými plánmi 

reforiem v apríli 2021. Očakáva sa významná synergia týchto dvoch plánov na úrovni jednotlivých 

krajín, vrátane synergie s existujúcimi stratégiami (napríklad s Národnými klimatickými 

a energetickými plánmi 2021-2030 z roku 2019). Po odovzdaní plánov ich Komisia musí do dvoch 

mesiacov posúdiť a následne Rada do 4 týždňov schváliť. Prvé zdroje by sa tak mali uvoľniť najskôr 

v polovici roka 2021. V roku 2022 sa predpokladá revízia plánov s cieľom zabrániť nevyčerpaniu 

prostriedkov. Všetky finančné záväzky musia byť vytvorené do roku 2023, samotné čerpanie 

môže pokračovať do roku 2026.  Krajiny môžu svoje plány v období  2021-2023 upravovať. Na 

konci roka 2022 by však už 70% prostriedkov malo byť viazaných. Samotné čerpanie bude 

prebiehať spätne, na základe dosiahnutia stanovených míľnikov.  
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G2.3: Komunikácia s EK ohľadom predbežných plánov však už v rôznej miere prebieha. Stav 

plánov bol začiatkom novembra 2020  nasledovný: 

 

Na najvyššej úrovni prišlo k dohode ohľadom plánu obnovy a celkových rozpočtových plánov EÚ 

v júli 2020, táto dohoda však musí byť ratifikovaná Európskym parlamentom a parlamentmi 

jednotlivých členských štátov. Kľúčové je navýšenie vlastných zdrojov (príjmov) EÚ na pokrytie 

nových výdavkov. Existuje niekoľko sporných bodov, ktorú môžu zabrzdiť hladké prijatie nového 

rozpočtu. Na jednej strane, Európsky parlament napríklad požaduje menšie škrty v existujúcich 

programoch. Na strane druhej, problém majú aj niektoré národné vlády. Napríklad poľskí 

a maďarskí zástupcovia 20 novembra opustili rokovanie kvôli podmienke „právneho štátu“ pri 
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čerpaní zdrojov1. Konečná dohoda o zakomponovaní podmienok „právneho štátu“ bola 

svetovými médiami vnímaná značne kriticky ako víťazstvo maďarskej a poľskej vlády2. Európsky 

parlament a Rada dosiahli 10 novembra dohodu o základnej podobe sedemročného rozpočtu 

a RRF. Dohoda sa týka smerovania zdrojov, tradičných výdavkov (kohézia, poľnohospodárstvo), 

30% smerovania celkových rozpočtových zdrojov na zelené výdavky a ďalšie3. 

● Obrázok G2.1 z prezentácie Luc Tholoniat: The EU economic response to the COVID-19 

crisis: an overview 

● Obrázok G2.2 Funcas https://www.funcas.es/articulos/eu-recovery-fund-timetable-and-

links-with-eurozone-governance/  

● Obrázky G2.3 z prezentácie Eric von Breska, Director, Recovery Task Force, SG - The 

National Recovery and Resilience Plans 

 

Parametre RRF a rozpočtu EÚ 

G3.1: Celkové rozpočtované prostriedky na obdobie 2021-2027  presahujú 1,8 bilióna eur. Z toho 

plán obnovy (Next Generation EU) má prisľúbených 750 miliárd. Jeho najvýznamnejšou zložkou 

je RRF vo výške 672,5 miliardy eur. Z toho 312,5 miliárd tvoria granty (nenávratné platby) a 360 

miliárd zvýhodnené, ale návratné pôžičky členským štátom.  

 

 
1 Pozri napríklad https://www.teneo.com/eu-recovery-from-political-ambition-to-legal-text/ podminkey EP bližšie 

aj tu https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0575-multi-annual-financial-framework-and-next-
generation-eu-review-of-an-unprecedented-tumultuous 
2 Napríklad https://www.project-syndicate.org/commentary/merkel-surrenders-europe-to-hungary-poland-
extortion-by-george-soros-2020-12 
3 Viac tu https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2073 

https://www.funcas.es/articulos/eu-recovery-fund-timetable-and-links-with-eurozone-governance/
https://www.funcas.es/articulos/eu-recovery-fund-timetable-and-links-with-eurozone-governance/
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G3.2: Pôvodná podoba Next Generation financií bola štedrejšia smerom k centrálne riadeným 

európskym programom (Horizont 2020, InvestEU a ďalšie) a takisto plánovala poskytnúť vyšší 

podiel nenávratných grantov a menší podiel návratných pôžičiek. 
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G3.3: Nad rámec 1800+ miliardového balíka existujú iné iniciatívy, či už dočasné programy ako 

SURE, alebo opatrenia ECB či EIB.  

 

G3.4: Nie všetky štáty využili všetky nástroje. Napríklad program zvýhodnených pôžičiek SURE 

využilo do polovice novembra 18 členských štátov. Tento program je financovaný eurobondami 

(ktoré EÚ nazvalo „sociálnymi dlhopismi“) 
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● Obrázky G3.1 a G3.3 z prezentácie Luc Tholoniat: The EU economic response to the COVID-

19 crisis: an overview 

● Obrázok G3.2 z https://www.algebris.com/policy-research-forum/next-generation-eu-

how-does-it-work-and-what-does-it-mean-for-europe/ 

● Obrázok G3.4 z https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-

policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en 

Podmienky RRF 

- RRF ponúka možnosť grantov a zvýhodnených pôžičiek, ktoré ale štáty nemusia využiť 

- Platby budú postupovať v splátkach po splnení stanovených míľnikov pre jednotlivé 

projekty (na rozdiel od štrukturálnych fondov, kde sa preplácajú na základe doložených 

faktúr a sleduje sa len účelnosť výdavkov). 

- Projekty vychádzajú z národných plánov obnovy a odolnosti s trvaním do polovice roka 

2026. 

- Reportovanie postupu členskými štátmi  dva krát ročne 

- Všetky sumy sú v eurách roku 2018, predpokladá sa 2% ročná inflácia, o ktorú sa sumy 

budú upravovať.  

- Maximálna alokácia podľa alokačného kľúča (pozri nižšie). 70% alokácie rozhodnutej do 

2022, do 2023 rozhodnutie o zvyšných 30%.  

- Možné 10% pre-financovanie. 

- Žiadosti o pôžičky možné do decembra 2023 

- Pôžička nesmie prekročiť 6,8% hrubého domáceho dôchodku (Gross National Income) 

členského štátu 

- RRF má slúžiť na financovanie investícií, teda kapitálové výdavky, nie prevádzkové 

náklady, tomu majú zodpovedať aj projekty (problém napríklad v slovenskom kontexte 

preplatenia miezd učiteľov, či zdravotných sestier) 

- Výdavky z RRF musia byť vynaložené na základe viacerých kritérií: minimálne 37% má 

smerovať na zelené projekty („climate transition“ – tento podiel vyplynul z cieľa 30% 

smerovania celkového rozpočtu EÚ na klimatické ciele), minimálne 20% na digitalizáciu. 

Kritéria nie sú aditívne, teda investícia môže byť naraz zelená aj digitálna. Každý plán by 

mal naviac cieliť na národné výzvy identifikované v špecifických odporúčaniach pre krajinu 

a mal by prispievať k potenciálu rastu, ekonomickej a sociálnej odolnosti a k vytváraniu 

pracovných miest. 

 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
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G4.1: EK povzbudzuje štáty v tom, aby zamýšľané investície „pasovali“ aj do 7 veľkých európskych 

iniciatív4: 

 

 

Celkovo bude pri národných plánoch Komisia posudzovať až sedem kritérií5: 

1. či plán podpory obnovy a odolnosti podľa očakávaní prispeje k účinnému riešeniu 

výziev identifikovaných v príslušných odporúčaniach pre danú krajinu alebo v iných 

relevantných dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou v rámci európskeho 

semestra; 

2. či plán obsahuje opatrenia, ktoré účinne prispievajú k zelenej a digitálnej 

transformácii alebo k riešeniu výziev s nimi spojených; 

3. či bude mať plán podpory obnovy a odolnosti podľa očakávaní v dotknutom členskom 

štáte trvalý vplyv; 

4. či plán podpory obnovy a odolnosti podľa očakávaní účinne prispeje k posilneniu 

rastového potenciálu, tvorby pracovných miest a ekonomickej a sociálnej odolnosti 

 
4 Ich bližší popis nájde čitateľ tu https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1659  
5 Z NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy 

a odolnosti COM/2020/408 final/3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52020PC0408R(02)  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1659
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52020PC0408R(02)
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členského štátu, zmierni ekonomický a sociálny dosah krízy a prispeje k posilneniu 

hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti; 

5. či je odôvodnenie výšky odhadovaných celkových nákladov na plán podpory obnovy a 

odolnosti predložené členským štátom primerané a realistické a či zodpovedá 

očakávanému vplyvu na hospodárstvo a zamestnanosť; 

6. či plán podpory obnovy a odolnosti obsahuje opatrenia na implementáciu reforiem a 

verejných investičných projektov, ktoré predstavujú koherentné činnosti; 

7. či opatrenia, ktoré navrhol dotknutý členský štát, podľa očakávaní zabezpečia účinnú 

realizáciu plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane predpokladaného 

harmonogramu, čiastkových cieľov, cieľových hodnôt a súvisiacich ukazovateľov. 

G4.2: na výkone aktivít spojených s RRF sa podieľa Komisia, Rada, aj Európsky parlament: 

 

Obrázok G4.1 z https://www.schumanassociates.com/newsroom/recovery-and-resilience-

facility-questions-and-answers  

Obrázok G4.2 z prezentácie Géraldine Mahieu,Acting Direction ECFIN B: Investment, Growth and 

Structural Reforms - The Recovery and Resilience Facility 
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Nové vlastné zdroje 

Vlastné zdroje (príjmy) EÚ sa navýšia z dôvodu umožnenia splácania vyšších výdavkov. Okolo 

zmien vo vlastných zdrojoch EÚ prebiehajú od mája 2020 rozsiahle diskusie. Zmeny sa týkajú 

stropov, zmenšenia nákladov na výber (ktoré si ponechávajú členské štáty) a ďalšie6. 

Najpodstatnejší je návrh zvýšiť strop vlastných príjmov EÚ z 1,2% HND na 1,4% HND natrvalo a až 

na 2,0% HND dočasne, hoci „dočasne“ sa myslí do roku 2058. Kľúčovou časťou plánu je zavedenie 

nových vlastných zdrojov. Tými by mali byť: 

Do júna 2021: 

- Uhlíkové clo („carbon border adjustment mechanism“) 

- Digitálna daň („digital levy“) 

- Príjmy zo systému obchodovania z emisiami (ETS) – rozšírenie na lodnú a leteckú dopravu 

Do júna 2024: 

- Daň z finančných transakcií 

- Finančný príspevok spojený s korporátnym sektorom („a financial contribution linked to 

the corporate sector“ – niekedy spomínaný aj ako „poplatok za prístup na trh“). 

- Spoločný korporátny daňový základ 

Okrem toho členské štáty budú do rozpočtu prispievať z novej dane na nerecyklovateľné plasty 

vo výške 0,8€ za kg. 

G5.1: Časový rámec pre nové vlastné zdroje EÚ 

 
6 Čitateľ nájde bližšie pojednanie napr. tu 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/652055/EPRS_ATA(2020)652055_EN.pdf 
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• Obrázok G5.1 z dokumentu  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/652055/EPRS_ATA(2020

)652055_EN.pdf  

Spojenie RRF a Európskeho semestra 

Európsky semester dlhodobo fungoval ako dozorný a poradný orgán pri správe verejných financií 

a iniciatíve reforiem, mal však minimálny a skôr symbolický priamy vplyv. Európsky parlament 

mal v Semestri len minimálnu úlohu, opakovane však pre seba žiadal významnejšiu rolu.  

S príchodom RRF sa táto situácia mení. RRF je súčasťou financií EÚ a tým je pod spoločnou 

autoritou EP a Rady. Národné reformné plány zo Semestra pravdepodobne do veľkej miery 

splynú (tak to aj podporuje EK) s národnými plánmi pre obnovu a rozvoj. Vo výsledku 

pravdepodobne zaniknú „country reports“ a špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny ako ich 

poznáme zo Semestra (mimo odporúčaní k verejným financiám). Otázka je, či len dočasne počas 

trvania RRF, alebo táto zmena bude trvalá. Pre ďalšie štúdium pozri How to provide political 

guidance to the Recovery and Resilience Facility? kapitolu 2.3 Fitting the RRF to the European 

Semester. 

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/652055/EPRS_ATA(2020)652055_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/652055/EPRS_ATA(2020)652055_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/651371/IPOL_IDA(2020)651371_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/651371/IPOL_IDA(2020)651371_EN.pdf
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Vybrané kritické texty 
V predchádzajúcich riadkoch sme vynechali niektoré detaily, ktoré by sa čitateľovi žiadali, najmä 

rozdelenie zdrojov medzi krajinami. Tieto aspekty sprevádza v súčasnom momente istá miera 

nejasností. V nasledujúcom výbere textov preto predstavíme niektoré kritické zamyslenia 

externých autorov ohľadom Next Generation a RRF. V našom texte budeme parafrázovať 

niektoré úseky z týchto textov, pre kompletné porozumenie odporúčame čitateľov návštevu 

originálu textu.  

Tieto texty sme vybrali ako príklady rôznych náhľadov na problematiku. Autor textu sa 

nestotožňuje so všetkým ich obsahom, či závermi.  

 

Next Generation EU: how does it work and what does it mean for Europe? 

https://www.algebris.com/policy-research-forum/next-generation-eu-how-does-it-work-and-

what-does-it-mean-for-europe/  

Komentár poskytuje výpočet čistých pozícií jednotlivých štátov, viď nasledujúci obrázok. Jedná sa 

len o odhad, skutočnú čistú pozíciu ovplyvnia dva faktory. Po prvé, ako budú rozdelené zdroje 

z centrálnych programov EÚ (tj „nie RRF“ zdroje, teda asi 20% zdrojov Next Generation EU). Po 

druhé, čistá pozícia bude závisieť od toho, koľko zdrojov získa EÚ cez nové vlastné zdroje a koľko 

bude príspevok členských štátov. Pre ilustráciu – Taliansko je čistý prispievateľ do EÚ rozpočtu, 

ale z grantov RRF získa toľko, čo sú jeho sedemročné čisté príspevky. Zároveň je Taliansko jediným 

čistým prispievateľom do rozpočtu EÚ, ktorý sa stane čistým príjemcov zdrojov Next Generation. 

Na druhej strane sa zvyšujú rozpočtové rabaty pre Rakúsko, Dánsko, Holandsko a Švédsko, 

celkovo spolu za 53 miliárd eur. V minulosti to bolo najmä Francúzsko, Taliansko a Španielsko, 

ktoré tieto rabaty kryli, ak by sa to zopakovalo aj v tomto rozpočtovom cykle, čistú pozíciu 

Talianska by to mohlo zmeniť. Celkovo však zavedením fiškálnych transferov a nových vlastných 

zdrojov Next Generation znamená revolúciu vo fungovaní EÚ.  

Vyhodnotenie národných plánov obnovy bude posúdené Radou, ktorá za ne musí kvalifikovane 

(15 krajín/65% obyvateľstva EÚ) zahlasovať. Za vyplatenie peňazí bude zodpovedať Komisia, 

ktorá posúdi splnenie cieľov, ale o posúdenie musí požiadať aj Economic and Financial 

Committee, ktorý môže požiadať o prerokovanie na Rade. Tento proces môže vyplatenie peňazí 

spomaliť o 3 mesiace, kľúčové však bude rozhodnutie Komisie. 

https://www.algebris.com/policy-research-forum/next-generation-eu-how-does-it-work-and-what-does-it-mean-for-europe/
https://www.algebris.com/policy-research-forum/next-generation-eu-how-does-it-work-and-what-does-it-mean-for-europe/
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(Graf pravdepodobne zobrazuje ročné pozície v mld. €, v texte to nie je dostatočne objasnené) 

 

‘Nothing Is So Permanent As . . . .’ https://www.nationalreview.com/corner/nothing-is-so-

permanent-as/  

Článok je prehľadom argumentov, prečo napriek tvrdeniu o dočasnosti bude Next Generation EU 

trvalou zmenou. Sú nimi najmä trvanie do roku 2058 a prelomenie dlhoročného tabu o nových 

vlastných zdrojoch EÚ. Nový dlh a dane už budú akceptovateným riešením pre akúkoľvek novú 

výzvu, ktorá sa v nasledujúcich rokoch objaví.  

 

Next Generation EU - Breaking a taboo or breaking the law? https://www.ceps.eu/next-

generation-eu/  

Komentár pojednáva o legálnych základoch Next Generation, najmä o potenciálnom konflikte 

s článkom 310 TFEU, ktorý zakazuje dlhové financovanie EÚ.  

 

https://www.nationalreview.com/corner/nothing-is-so-permanent-as/
https://www.nationalreview.com/corner/nothing-is-so-permanent-as/
https://www.ceps.eu/next-generation-eu/
https://www.ceps.eu/next-generation-eu/
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Opinion: Europe’s ‘historic’ deal and the future of the EU 

https://www.gisreportsonline.com/opinion-europes-historic-deal-and-the-future-of-the-

eu,economy,3289.html  

Vznik Next Gen je možné vnímať ako Hamiltonovský moment vytvorenia federálnej EÚ, ale tento 

proces nebude bez problémov. Prekážkou budú najmä vlastné zdroje EÚ, ktoré môžu vyvolať 

obchodné vojny (uhlíková daň s Čínou, daň na digitálne giganty zase s USA), alebo poškodiť 

a znevýhodniť európske spoločnosti (daň z finančných transakcií). 

 

As €750B package creates safe asset, EU banking union inches closer 

https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/as-

8364-750b-package-creates-safe-asset-eu-banking-union-inches-closer-59580305 

Vzťah Next Gen a bankovej únie. Vytvorenie eurobondu je významným krokom k prehĺbeniu 

bankovej únie.  

 

Opinion: Coronavirus crisis will be paid for by Europe's next generation 

https://www.dw.com/en/opinion-coronavirus-crisis-will-be-paid-for-by-europes-next-

generation/a-53593048  

Upozorňuje na zavádzajúce tvrdenia, že balík zaplatia „tretie krajiny“. Vytvorením spoločného 

dlho sa EÚ vzájomne upevňuje – opustiť dlhovú úniu bude pre členský štát veľmi ťažké.  

 

The EU's new coronavirus relief deal is a gift to Europe's enemies 

https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2020/apr/11/eu-coronavirus-relief-deal-

enemies-debt-eurozone 

S balíkom nie je spokojná ani ľavica. Známy grécky ekonóm Varoufakis argumentuje, že bez 

explicitného zdieľania dlhov tento balík nie je riešením pre problémy „juhu“ EÚ. Kritizuje, že veľkú 

časť balíka tvorí dlh, ktorý budú musieť štáty v problémoch splácať. Považuje to za nevyužitú 

príležitosť.  

 

Jobs and economy during the coronavirus pandemic 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-

coronavirus-pandemic_en  

Prehľad základných opatrení: 

https://www.gisreportsonline.com/opinion-europes-historic-deal-and-the-future-of-the-eu,economy,3289.html
https://www.gisreportsonline.com/opinion-europes-historic-deal-and-the-future-of-the-eu,economy,3289.html
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/as-8364-750b-package-creates-safe-asset-eu-banking-union-inches-closer-59580305
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/as-8364-750b-package-creates-safe-asset-eu-banking-union-inches-closer-59580305
https://www.dw.com/en/opinion-coronavirus-crisis-will-be-paid-for-by-europes-next-generation/a-53593048
https://www.dw.com/en/opinion-coronavirus-crisis-will-be-paid-for-by-europes-next-generation/a-53593048
https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2020/apr/11/eu-coronavirus-relief-deal-enemies-debt-eurozone
https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2020/apr/11/eu-coronavirus-relief-deal-enemies-debt-eurozone
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_en
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The EU won’t let a good crisis go to waste  https://www.austriancenter.com/eu-crisis-waste/ 

Komentár identifikuje tri hlavné problémy, spojené s balíkom: morálny hazard, stratu mŕtvej 

váhy, nárast byrokracie a utlmenie podnikateľskej dynamiky.  

 

https://www.austriancenter.com/eu-crisis-waste/
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EU recovery plans should fund the COVID-19 battles to come; not be used to nurse old wounds 

https://www.bruegel.org/2020/07/eu-recovery-plans-should-fund-the-covid-19-battles-to-

come-not-be-used-to-nurse-old-wounds/  

Autori pripravili vlastný alternatívny kľúč na rozdelenie prostriedkov. Vodítkom je naviazanosť 

jednotlivých regiónov na medzinárodný obchod (global value chains). Vychádzali z predpokladu, 

že pre ekonomický dopad nie je tak podstatné len to, koľko infikovaných či mŕtvych je v krajine, 

ale aj ako veľmi je krajina zapojená do obchodu mimo EÚ. Autori upozorňujú, že kľúčom 

k rozdeleniu prostriedkov by mali byť skôr regióny (NUTS2), nie celé štáty, pretože sú veľké 

regionálne rozdiely v dopadoch pandémie.  

 

Financing the European Union: new context, new response https://www.bruegel.org/wp-

content/uploads/2020/09/PC-16-2020-110920.pdf  

Think tank Bruegel pripravil analýzu potenciálnych nových zdrojov príjmov pre EÚ: plastics 

charge, a carbon border adjustment mechanism, a digital tax, revenues from emissions trading 

and a financial transactions tax. Analýza sa zameriava na to, či tieto zdroje: 

● možno priradiť ku členskému štátu 

● je možné vyberať individuálne, alebo je nutná celoeurópska koordinácia 

● môžu znížiť daňové narušenia („tax distortions“) v EÚ 

● majú  súvislosť s cieľmi EÚ politík 

Ich záverom je, že tieto kritériá najlepšie spĺňajú výnosy z emisných povoleniek. Pri ostatných 

zdrojoch to neplatí. Uhlíkové clo je viac zamerané na ovplyvnenie medzinárodnej (mimo EÚ) 

konkurencie než na výnosy. Digitálnu daň a minimálnu korporátnu daň odporúčajú nechať na 

koordináciu OECD a pre transakčnú daň nevidia dosť zhody vnútri EÚ. 

 

Europe’s recovery gamble https://www.bruegel.org/2020/09/europes-recovery-gamble/  

Analytik think tanku Bruegel zdôvodňuje, prečo je RRF dvojsečnou zbraňou pre budúcnosť EÚ. 

Môže znamenať posun smerom k federácii. No ak verejnosť bude implementáciu RRF vnímať ako 

zlyhanie, môže to na dlhé roky zablokovať ďalšie pokusy o federalizáciu EÚ. Autor vidí niekoľko 

potenciálnych dôvodov, prečo RRF môže byť prijaté vo výsledku ako negatívne – jeho nízku 

celkovú výšku a pomalý nábeh, či uviaznutie v byrokracii okolo hodnotenia národných plánov.  

 

https://www.bruegel.org/2020/07/eu-recovery-plans-should-fund-the-covid-19-battles-to-come-not-be-used-to-nurse-old-wounds/
https://www.bruegel.org/2020/07/eu-recovery-plans-should-fund-the-covid-19-battles-to-come-not-be-used-to-nurse-old-wounds/
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2020/09/PC-16-2020-110920.pdf
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2020/09/PC-16-2020-110920.pdf
https://www.bruegel.org/2020/09/europes-recovery-gamble/
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Multi-annual financial framework and Next Generation EU, Review of an unprecedented, 

tumultuous European budgetary chapter https://www.robert-schuman.eu/en/doc/questions-d-

europe/qe-575-en.pdf  

Pohľad Nadácie R. Schumana na rozpočtové otázky RRF. V prvej tretine textu sa venujú 

charakteristike existujúceho rozpočtu EÚ a diskusiám, ktoré sa o ňom viedli krátko pred rokom 

2020. V druhej tretine bližšie rozoberajú tri podmienky Európskeho parlamentu (nové zdroje, 

napojenie na úroveň demokracie a rule of law, napojenie na existujúce „flaghsip“ programy EÚ). 

V poslednej tretine sa venujú implementácii a možným problémom s tým spojenými. Ako 

problém vidia najmä komplexitu RRF. Zaujímavým bodom je pohľad Európskeho dvora audítorov 

na RRF: 

„The Court calls for appropriate mechanisms to be established in order to ensure coordination 

with other sources of Union funding and to guarantee the correct application of the principle of 

additionality, in particular by: 

- linking  the  recovery  and  resilience  objectives  of  the facility more closely to allocation 

keys;  

- simplifying procedures for recovery and resilience programmes  and  payment  claims  as  

much  as  possible,  so  as  to  reduce  red  tape  and  facilitate  absorption; 

- establishing indicators appropriate to the overall outcome of the Facility;  

- defining  the  role  of  the  European  Parliament  in  the budgetary process, and clearly 

indicating the audit rights of the European Court of Auditor“ 

 

Next Generation EU: Why the blueprint for transforming Europe may have been long in the 

making https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2020/09/07/next-generation-eu-why-the-blueprint-

for-transforming-europe-may-have-been-long-in-the-making/ 

Blog London School of Economics najskôr upozorňuje, že RRF je významným posilnením 

Európskeho semestra (ktorý podľa autorov bol doteraz pomerne mdlý nástroj na koordináciu 

národných politík) a dáva Komisii možnosť spoluurčovať smerovanie hospodárskej politiky 

členských štátov.   

Hlavná časť textu sa ale zameriava na potenciál RRF prekonať doteraz slabú históriu 

implementácie EÚ politík. Autor linkuje analýzu 

(https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07036337.2020.1730356 viac ako 1300 

odporúčaní (country specific recommendations - CSR) od roku 2011. Tieto sa veľmi často opakujú, 

čo naznačuje, že krajiny tieto odporúčania nenaplnili. Blog rozoberá, či doterajšie CSR smerovali 

skôr k odporúčaniam na viac alebo menej štátnych výdavkov a viac alebo menej intenzívnu 

sociálnu politiku. Odporúčania (z rokov 2012- 2018) sú podľa autora rôznorodé, viď graf.  

https://www.robert-schuman.eu/en/doc/questions-d-europe/qe-575-en.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/questions-d-europe/qe-575-en.pdf
https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2020/09/07/next-generation-eu-why-the-blueprint-for-transforming-europe-may-have-been-long-in-the-making/
https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2020/09/07/next-generation-eu-why-the-blueprint-for-transforming-europe-may-have-been-long-in-the-making/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07036337.2020.1730356
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Zaujímavým zistením je, že kým „zelené“ odporúčania sa medzi 1300 CSR objavovali dlhodobo 

a pravidelne, „digitálne“ odporúčania sa zjavili pomerne nedávno. Napriek tomu tvoria jedno 

z dvoch jadier RRF.  

 

 

Beware of smoke and mirrors in the EU’s recovery fund 

https://www.ft.com/content/0ba23192-5f43-402d-8f26-6fce0ab669f3  

Komentár Financial Times venovaný niektorým aspektom RRF. Autor prichádza k záveru, že bude 

veľmi ťažké odlíšiť efekt RRF od ostatných európskych zdrojov na výsledky rôznych politík, čo 

následne povedie politikov k preháňaniu tohto efektu. Veľkosť RRF je podľa autora príliš malá na 

to, aby mohol mať zásadnejší dopad, ale bude ponímaný ako test potenciálneho budúceho 

veľkého „federálneho“ rozpočtu – minimálne v krajinách jadra (Holandsko, Fínsko atď) to ako test 

vnímať budú. Na druhej strane, autor považuje za nemožné minúť 37% RRF na zelené ciele.  

https://www.ft.com/content/0ba23192-5f43-402d-8f26-6fce0ab669f3
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Lawmakers strike deal on first recovery funds as vetoes loom 

https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/lawmakers-strike-deal-on-first-

recovery-funds-as-vetoes-loom/  

Článok popisuje prvý politicky schválený nástroj z balíka obnovy REACT-EU vo výške 47,5 miliardy 

eur. Hoci príde až v roku 2021 (prvých 37,5 miliardy eur, zvyšných 10 miliárd o rok neskôr), 

umožňuje spätné preplatenie nákladov spojených priamo s pandémiou až k 1. Februáru 2020. 

 

Will European Union countries be able to absorb and spend well the bloc’s recovery funding? 

https://www.bruegel.org/2020/09/will-european-union-countries-be-able-to-absorb-and-

spend-well-the-blocs-recovery-funding/  

Blog z dielne think tanku Bruegel analyzuje možnosti absorpcie peňazí z NGEU. Na základe 

historických dát tempa absorpcie štrukturálnych fondov robí odhad pre budúcu absorpciu NGEU.  

 

Upozorňuje, že dvaja najväčší beneficienti NGEU (Taliansko a Španielsko) majú zároveň historicky 

najhoršiu absorpciu eurofondov. Zdroje, ktoré budú od roku 2021 k dispozícii, budú pritom oveľa 

väčšie ako doteraz a problém zmysluplne ich absorbovať bude ešte výraznejší.  

https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/lawmakers-strike-deal-on-first-recovery-funds-as-vetoes-loom/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/lawmakers-strike-deal-on-first-recovery-funds-as-vetoes-loom/
https://www.bruegel.org/2020/09/will-european-union-countries-be-able-to-absorb-and-spend-well-the-blocs-recovery-funding/
https://www.bruegel.org/2020/09/will-european-union-countries-be-able-to-absorb-and-spend-well-the-blocs-recovery-funding/
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Autori sa ďalej zamýšľajú, či absorbcia NGEU (a hlavne najväčšej zložky: RRF) bude zložitejšia, 

alebo jednoduchšia. Plány musia byť naviazané na aktuálne country specific recommendations, 

no aktuálne CSR sa týkajú primárne dopadov pandémie, čo by mohlo pomôcť jednoduchšej 

absorbcii. No autori pripomínajú závery reportu Európskeho audítorského dvora z roku 2018, 

podľa ktorých sa krajiny zameriavajú na formálnu správnosť čerpania a rýchlosť čerpania, ale 

nehľadia pri projektoch na výsledky (report ECA tu 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=46360).   

 

The EU’s recovery fund proposals: crisis relief with massive redistribution 

https://www.bruegel.org/2020/06/the-eus-recovery-fund-proposals-crisis-relief-with-massive-

redistribution/  

Analýza NGEU  so zameraním na distribúciu jednotlivých položiek (RRF, REACT, JTF, EAFRD, SSI, 

EU4Health, Horizon, NDIC) medzi členskými štátmi. Najväčšími nominálnymi príjemcami grantov 

budú Taliansko, Španielsko a Francúzsko, najväčšími relatívnymi príjemcami zase Bulharsko, 

Grécko a Chorvátsko. V prípade garancií sú najväčšími potenciálnymi nominálnymi príjemcami 

Taliansko a Francúzsko, relatívnym Grécko. (Pozn. Vlachynský: o pár mesiacov prišlo k revízií 

týchto hodnôt, pozri text k nasledujúcemu komentáru od Bruegel). 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=46360
https://www.bruegel.org/2020/06/the-eus-recovery-fund-proposals-crisis-relief-with-massive-redistribution/
https://www.bruegel.org/2020/06/the-eus-recovery-fund-proposals-crisis-relief-with-massive-redistribution/
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Autori sa pozreli na vzťah ekonomického poklesu a veľkosti pomoci. Platí, že korelácia medzi 

prepadom a veľkosťou pomoci existuje, nie je však dokonalá. Napríklad Írsko a Chorvátsko zažili 

takmer identický prepad ekonomiky, veľkosť pomoci je ale diametrálne odlišná. Nástroj obsahuje 

zjavné redistribučné prvky od bohatších k chudobnejším štátom, bez ohľadu na ekonomické 

dopady pandémie.  
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Aký bude kľúč k výpočtu príspevkov jednotlivých krajín? Autori prichádzajú k záveru, že je to 

nemožné vypočítať, keďže splatnosť NGEU je naplánovaná do roku 2058, takže výpočet 

príspevkov by si vyžiadal odhad vývoja HNP jednotlivých členských štátov až do roka 2058. 

Zároveň upozorňujú, že investície v jednej krajine budú mať efekt aj na iné krajiny, takže vypočítať 

čistú pozíciu je ťažké. (Pozn. Vlachynský: Autori sú pomerne optimistickí v dopadoch balíčka, aj 

veľmi mierny rast HDP spôsobený NGEU podľa nich v dostatočne dlhom období prekoná náklady 

NGEU. Neuvažujú však s možnosťou, že NGEU bude mať záporný prínos). 

Záverečná časť analýzy sa venuje porovnaniu úrokových diferenciálov medzi dlhopismi členských 

štátov a potenciálnym úrokom EÚ dlhopisov (ako aproximáciu používajú ESM dlhopisy). Opäť je 

to Taliansko s najväčším potenciálom získať lacnejšie úvery, vďaka diferenciálu 1,3 

percentuálneho bodu, nasledované Cyprom, Maltou, Portugalskom, Slovinskom.  

O niekoľko mesiacov Bruegel pripravil pokračovanie tohto komentára kde skúma možné 

rozloženie platieb v čase.  

 

Next Generation EU payments across countries and years 

https://www.bruegel.org/2020/11/next-generation-eu-payments-across-countries-and-years/  

Na úvod pripomínajú, že všetky finančné hodnoty sú v eurách roku 2018, pričom sa používa 2% 

ročná inflácia (prax EÚ rozpočtu) na diskontovanie hodnôt v budúcnosti, bez ohľadu na skutočnú 

infláciu. Skutočné nominálne sumy v daných rokoch tak budú vyššie. V roku 2026 tak platba bude 

dosahovať 117% hodnoty roku 2018. Podľa výpočtov autorov tak 390 miliárd v grantoch bude 

v realite znamenať 420 miliárd eur, pretože pri výplate sa bude zohľadňovať 2% inflácia. 

https://www.bruegel.org/2020/11/next-generation-eu-payments-across-countries-and-years/
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V prípade úverov autori predpokladajú, že zvýhodnené úvery budú čerpať tie isté krajiny, ktoré 

dnes čerpajú úvery z programu SURE.  

 

Analýza dáva zoznam dôvodov, prečo je presný výpočet každoročných platieb netriviálny: 

- The European Council specified the total amounts of NGEU commitments at 2018 prices; 

- The sum of yearly commitments measured at 2018 prices over the 2021-2023 period must 

be equal to the total amount set by the European Council; 

- The EU budget includes actual euro amounts for both commitments and payments: the 

total euro amount of commitments made in 2021-2023 must be equal the total euro 

amount of payments in 2021-2026; 

- In EU budgeting practice, as mentioned above, the 2018 price values are converted to 

actual euro values by assuming a 2% annual inflation rate, irrespective of the actual 

inflation rate; 

- As such the time profile of commitments at 2018 prices has an impact on the actual euro 

amounts; 

- Another implication is that since, as mentioned above, the actual euro amount of 

commitments over 2021-2023 equals the actual euro amount of payments in 2021-2026, 
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the sum of 2018 price commitments over the 2021-2023 period will not be equal to the 

sum of 2018 price payments over 2021-2026; 

- While the May 2020 Commission proposal was complete, including the yearly breakdown 

of the actual euro amounts of commitments and payments (from which one can calculate 

the 2018 price amount of commitments to confirm that the sum of annual amounts is 

equal to the 2018 price total amount), the European Council conclusions did not break 

down the annual values; 

- The European Council changed the total amounts measured at 2018 prices relative to the 

Commission proposal and brought the cut-off dates closer, requiring that all NGEU 

commitments be made by the end of 2023 and NGEU payments be completed by the end 

of 2026. 

Autori rozoberajú, ako si v ich metodike s týmito výzvami poradili. Na záver kritizujú 

transparentnosť postupu Komisie v prípade rozhodovania o alokácii. V septembri 2020 totiž 

Komisia zverejnila nové odhady alokácie medzi členskými štátmi, pričom použila veličinu „loss in 

real GDP“ iným spôsobom, ako pri výpočte alokácie ReactEU. Preto sa odhady pre jednotlivé 

krajiny v tomto (novembrovom) komentári líšia od odhadov v minulom (júlovom) komentári 

(pozri predchádzajúci text).  

 

EU rescue package: borrowing to prevent a north-south split 

https://www.ft.com/content/1fd5785b-5f6f-4175-bae4-214b43a55804  

Komentár FT ukazuje politické dopady NGEU na Taliansko, kde dokonca aj antieurópsky Matteo 

Salvini uznal, že „sú šťastní, keď je niečo dobré pre Taliansko“, plán prijali pozítívne aj ďalši 

taliansky euroskeptici. Taliansko, dlhodobo v ekonomickej recesii a zároveň zdravotne výrazne 

zasiahnuté pandémiou, bolo na jar plné euroskeptických nálad. NGEU poskytlo rozsiahlu muníciu 

pre pro-európskych politikov v Taliansku. Posilnil aj samotný (dovtedy nepríliš populárny) 

premiér Conte. Aj tu komentátori spomínajú biedne schopnosti Talianska absorbovať eurofondy 

(ako príklad dávajú mesto Aquila, zničené v roku 2009 zemetrasením, ktoré napriek rozsiahlej EÚ 

pomoci aj po 11 rokoch ostáva čiastočne opustené). Komentár končí konštatovaním, že bruselskí 

úradníci budú musieť v nasledujúcich rokoch dohliadnuť na využitie 5-násobného množstva 

zdrojov, než je obvyklé, čo bude znamenať veľké bremeno.  

 

Únia sa dohodla na rozpočte. Orbán hovorí o „obrovskom víťazstve“, kontroly právneho štátu 

sa však nezbavil https://e.dennikn.sk/2181609/orban-hovori-o-obrovskom-vitazstve-kontroly-

pravneho-statu-sa-vsak-nezbavil 

https://www.ft.com/content/1fd5785b-5f6f-4175-bae4-214b43a55804
https://e.dennikn.sk/2181609/orban-hovori-o-obrovskom-vitazstve-kontroly-pravneho-statu-sa-vsak-nezbavil
https://e.dennikn.sk/2181609/orban-hovori-o-obrovskom-vitazstve-kontroly-pravneho-statu-sa-vsak-nezbavil
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Článok popisuje výsledok sporu o „právny štát“ medzi Maďarskom a Poľskom na jednej strane 

a EÚ na druhej v súvislosti s podmienkami RRF: „Ďalším dôležitým bodom kompromisu je, že 

členské štáty môžu požiadať Súdny dvor EÚ o preskúmanie nového mechanizmu právneho štátu 

a kým súd nerozhodne, platnosť mechanizmu bude pozastavená. Rozhodnutie súdu môže trvať 

niekoľko mesiacov až rokov a to by znamenalo, že by sa mechanizmus nevyužíval pred 

maďarskými parlamentnými voľbami, ktoré budú na jar 2022. Poľské parlamentné voľby sa 

konajú na jeseň 2023. 

 

Kompromis obsahuje aj deklaráciu, že nový mechanizmus nebude môcť byť aplikovateľný na 

akékoľvek zásahy proti právnemu štátu v členských štátoch, ak to vôbec nesúvisí s európskymi 

financiami. Zoznam podmienok spustenia mechanizmu nebude rozširovateľný.“ 

 

Oficiálny EÚ guidance pre tvorbu reformných plánov 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/3_en_document_travail_service_part1_v3_en_0.pdf  

 

 

 

  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/3_en_document_travail_service_part1_v3_en_0.pdf
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Komentár – Nepremeškaná príležitosť zneužiť krízu 
Balík obnovy, Next Generation EU, SURE, RRF... ako je dobrým zvykom EÚ, na krízu odpovedala 

zložitou pavučinou balíkov, programov, nových aj starých, predĺžených aj zväčšených, kde jeden 

je podmnožinou druhého a v ktorých sa drvivá väčšina voličov, ale aj politikov absolútne nevyzná. 

Všetci však zachytili kľúčovú informáciu – budú miliardy z EÚ. 

Kým aj v „zlatých“ ekonomických časoch malo Slovensko problém reformovať a investovať, 

rozpadala sa infraštruktúra (v prípade cestných mostov do slova a do písmena), uprostred krízy 

je zrazu „dostatok“ na rozsiahle reformy a investície.  

Tento „dostatok“ je len iluzórny. NGEU (Next Generation EU – v ďalšom teste budeme používať 

toto oficiálne označenie pre „balík“) neprichádza len s miliardami, ale aj s bremenom pre túto 

a budúce generácie občanov, daňovníkov, podnikateľov. V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme 

na niekoľko skupín problémov, ktoré NGEU pre Slovensko a ďalšie členské štáty prináša.  

Prvé tri sú skôr politického charakteru a hovoria o zmene charakteru EÚ. Čoraz častejšie sa hovorí 

o „hamiltonovskom momente“, keď časť európskych politikov využila krízu ako príležitosť 

k razantnej a rýchlej zmene. Zvyšné hovoria priamo o negatívnych ekonomických dopadoch.  

Skoková centralizácia EÚ 

Väčšia federalizácia EÚ („Spojené štáty európske“) a prenos národných kompetencií do rúk 

Európskej komisie sa nepretržite diskutuje už dekády. Doterajší postup bol však skôr plazivý a 

„veľké“ témy ako európske dane, zväčšenie európskeho rozpočtu či európske dlhopisy sa takmer 

nehýbali. Odchodom Spojeného kráľovstva sa rovnováha posunula bližšie k centralistom na čele 

s Francúzskom. No veľké zmeny sa zdanlivo nechystali, napríklad debaty o (v porovnaní s RRF 

relatívne malom) navýšení rozpočtu EÚ kvôli strate britských príspevkov sa točili v kruhu. 

Behom doslova pár týždňov sa väčšina týchto tabu (mnohé majú pritom oporu v základných 

zmluvách EÚ) padla – EÚ chystá vlastné dane, dlh, a vyplácanie peňazí bude podmieňovať 

kontrolou nad hospodárskou politikov členských štátov, ktorým bude stanovovať priority 

a schvaľovať ciele. Táto zmena bola iniciovaná zopár politikmi, ktorí k nim boli motivovaní najmä 

ich vlastnou neschopnosťou spustiť vo svojich štátoch reformy a zastaviť tak ich ekonomické 

tápanie, či stabilizovať verejné financie.  

Vznikom dlhovej únie sa vzťahy ďalej skomplikujú. Čo sa stane, ak sa napríklad o 10 rokov 

rozhodne Taliansko EÚ opustiť? Vezme so sebou svoj podiel na európskom dlhu? Alebo ho nechá 

predo dvermi a on sa rozloží medzi všetkých zostávajúcich? 

Trvalo dočasný charakter 

Zmeny, ktoré prináša NGEU, sú do istej miery prezentované ako dočasné. Ich dočasnosť je však 

iba iluzórna. Splácanie NGEU má trvať do roku 2058 – no po 38 rokoch už ani nebudú žiť politici, 

ktorí by si pamätali, ako vyzeral svet pred tým. Práve naopak – NGEU otvára Pandorinu skrinku. 
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Zväčšovanie rozpočtu EÚ, zavádzanie nových daní, zvyšovanie európskeho dlhu sa stanú 

primárnou odpoveďou na každú budúcu krízu. A do roku 2058 ich určite ešte bude viacero. 

Európania sa tak dostanú do situácie, kedy popri splácaniu NGEU budú splácať j nextNGEU, či 

next-nextNGEU. 

Falošné zaštítenie sa pandémiou 

Napriek tomu, že NGEU je komunikovaný ako reakcia na pandémiu Covid-19, a túto tézu prijali aj 

médiá a väčšina občanov, skutočná súvislosť NGEU s Covid-19 je len okrajová. NGEU prichádza 

viac ako rok od začiatku pandémie a má minimálnu spojitosť s jej zdravotníckymi dopadmi. 

Hlavnými príjemcami sú štáty, ktoré majú chronické ekonomické problémy už minimálne dekádu. 

Európska ekonomika zažívala spomalenie už v roku 2019 a EÚ by sa s veľkou pravdepodobnosťou 

pokúsila zvýšiť stimuláciu ekonomiky aj bez pandémie (hoci v podstatne menšej miere). NGEU je 

skôr pokračovaním eurovalu a je len predĺženou reakciou na krízu 2010. Nereaguje na dopady 

pandémie, ale na dopady neschopnosti národných politikov reformovať.  

Jedna veľkosť nesedí všetkým 

Veľká časť prostriedkov NGEU má byť použitá na zelené a digitálne projekty. Automaticky sa 

predpokladá, že tieto projekty budú mať pozitívny dopad na hospodárstvo. Ignorujú sa pritom 

zásadné rozdiely medzi krajinami. Do rovnakej miery tlačí do „zelených“ projektov vysokoemisné 

Česko, Írsko, či Holandsko, ako aj nízkoemisné Švédsko, Rumunsko, či Chorvátsko. Krajiny sú tak 

nútené investovať do oblastí, ktoré nemajú pre nich vysokú prioritu.  

Vidíme to aj na mikroúrovni. Slovensko tak bude môcť investovať do výstavby železničných tratí, 

ktorých hustotu máme nadpriemernú, ale nie do diaľnic, ktorých máme naopak podpriemerne.  

Nerealistické objemy peňazí na efektívne čerpanie 

Nejedna členská krajina mala problém vyčerpať doterajšie objemy eurofondov. Nemalá časť 

toho, čo sa vyčerpalo, bola predmetom plytvania, či priamo korupcie. Každoročne nám EÚ 

odmietne preplatiť stovky miliónov eur za projekty, ktoré nesplnili prísne podmienky. Investovať 

a hlavne investovať dobre je zložité umenie, ktoré úradníci len zriedka ovládajú. Keďže nízke 

čerpanie je nepríjemným výsledkom aj pre EÚ, nad efektívnosťou použitých prostriedkov sa 

privierajú oči. Cieľom je vyčerpať a splniť popri tom formálne podmienky čerpania. Čitateľ si môže 

nájsť stovky anekdotických príkladov, najsmutnejším je asi dotovanie opatrovateľskej služby, keď 

„investícia“ z eurofondov zanikla v momente, keď skončil eurofondový program.  

NGEU spôsobí, že inštitúcie, ktoré nedokázali vyčerpať doterajšie prostriedky, budú musieť 

vyčerpať násobne viac. Ďalší pokles efektivity vynaložených miliárd je tak istotou.  

Nárast byrokratického aparátu 

NGEU si vyžiada desaťtisíce nových úradníkov, ktorí budú posudzovať a následne kontrolovať 

plány, projekty a ich plnenie, účtovať prostriedky, vypracovávať správy, auditovať. Byrokracia 
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zaťaží nielen EÚ a členské štáty, ale aj súkromné subjekty, ktoré budú na projektoch 

spolupracovať. Ďalej bude bujnieť podhubie konzultantov a poradenských firiem, ktoré budú 

tápajúcim inštitúciám asistovať pri hektickom plnení formálnych záležitostí. Tisíce mladých 

talentov, ktorí mohli zakladať startupy a ponúkať spotrebiteľom reálne hodnoty sa v Európe budú 

venovať defacto neproduktívnej činnosti. Množstvo podnikateľov preorientuje svoje preferencie 

z uspokojovania zákazníkov na uspokojovanie úradníkov, pretože európske zdroje sa pre nich 

stanú dôležitejším zdrojom tržieb, ako ich zákazníci.  

Väčšia izolovanosť EÚ od svetových trhov 

Veľká časť zamýšľaných nových daní (uhlíková, digitálna, transakčná, poplatok za prístup na trh...) 

má potenciál izolovať EÚ o globálnych trhov. Európsky zákazník sa pre nadnárodné spoločnosti 

stane druhotriednym zákazníkom. V malej miere to vidíme už dnes v súvislosti napríklad 

s nariadeniami GDPR, kedy viaceré svetové portály jednoducho odrezali európskych zákazníkov.  

EÚ nie je pupok sveta - obyvatelia EÚ tvoria necelých 6% obyvateľov Zeme.  Ekonomika EÚ zatiaľ 

tvorí síce až tvorí 23% svetového HDP, oba tieto podiely budú však naďalej klesať. Predstava, že 

nové dane zaplatia zahraničné spoločnosti, je ekonomickou negramotnosťou. O tom, kto ponesie 

ťarchu týchto daní, rozhodne to, či je menej elastický dopyt, alebo ponuka. V mnohých prípadoch 

to bude menej elastický dopyt, teda zákazníci – Európania.   

Nárast centrálneho plánovania 

Cez schvaľovanie reformných plánov narástla rola centrálneho plánovania v ekonomikách 

členských štátov. O smerovaní kapitálu budú menej rozhodovať zákazníci a viac úradníci. Hoci sa 

Európska komisia snaží reformným plánom nasadiť gloriolu odbornosti, ba až vedeckosti, nie sú 

ničím iným ako koktejlom politického presvedčenia, ideológie a lobistických aktivít. Výsledkom je 

súbor pekne znejúcich hesiel o zelenom raste, rovnosti, digitalizácii, vzdelaní, či zdraví, ktorý sa 

uvaril behom pár mesiacov. 

Podobne ako vo východnom bloku plánovanie upadalo do chaosu vďaka nesúladu krokov centra 

a jednotlivých subjektov, aj NGEU dopadne podobne. Vidíme to už teraz – na Slovensku vznikajú 

narýchlo „reformné“ plány pre uspokojenie NGEU, tie však nemajú žiadnu oporu v domácich 

strednodobých a dlhodobých rozpočtových rámcoch.  

Zníženie motivácie k potrebným reformám 

NGEU pracuje s reformnými oblasťami, ktorých prínos pre konkrétne ekonomické problémy 

jednotlivých štátov je veľmi nejasný. Viac elektromobilov nevyrieši problém dôchodkových 

systémov, zdravotníctva, či súdnictva. Skutočné reformy sa väčšinou udejú len vtedy, keď 

vládnuci politici zatlačení do kúta nemajú iné východisko. Stovky miliárd z NGEU opäť kúpia 

politikom v Taliansku, Španielsku, ale aj na Slovensku čas. Na reformy len výnimočne treba 

zásadné finančné výdavky (s výnimkou zavedenia II. Piliera). Súdnictvo, zdravotníctvo, či školstvo 

sa dajú zreformovať s pár miliónmi vo vrecku, pretože problémy sú v prvom rade procesné, 
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kompetenčné, či regulačné. Zvyšovanie miezd, či výstavba nemocníc, alebo škôlok nie je 

reformou, je len spotrebou. NGEU však umožní politikom prezentovať spotrebu ako reformu.  

Tento mismatch medzi požiadavkami NGEU na obsah individuálnych reformných plánov 

a skutočnými problémami krajín, predstavuje zásadný problém. EK odmieta financovať 

prevádzkové náklady, ale zároveň naznačuje, že keď krajine prefinancuje kapitálové výdavky, 

ostane je jej v rozpočte viac zdrojov na prevádzkové výdavky (napríklad platy sestier). Ale zároveň 

požaduje dlhodobú udržateľnosť týchto reforiem, čo nevyhnutne vytvára požiadavku na 

„garantovanie“ vyšších výdavkov na platy sestier aj po skončení NGEU. Toto samozrejme členské 

štáty odmietajú dať, aktuálne Slovensko čelí obrovskému deficitu a ekonomickej neistote. 

Komplexný prístup k reformám tak nie je možný a do skutočného plánu sa skutočne dostanú len 

reformy, ktoré sa dajú „rýchlo“ zrealizovať a majú pripravenú väčšinu detailov čerpania. Za 

takýchto okolností pochopiteľne vznikne tlak na realizovanie tých investícií, ktoré by sa aj tak 

uskutočnili, pričom nedôjde k nárastu prevádzkových výdavkov (najmä prevádzkového 

personálu). Sľubovať si od týchto investícií zrýchlenie hospodárskeho rastu tak nedáva žiadny 

zmysel.  

Ďalším aspektom RRF je podozrenie, spomínané vo viacerých článkov, že RRF je nástroj, ktorým 

administratíva chce pod svoje krídla prevziať financovanie investičných výdavkov členských 

krajín. Ide o prvý krok hamiltonovskej tranformácie na federatívnu úniu s vyššími kompetenciami. 

Bez otvorenej a demokraticky potvrdenej stratégie, za nevedomého potlesku verejnosti, sa 

Komisii šikovne podarí výrazne posilniť postavenie únie 

Zrhnutie 

Našim cieľom bolo upozorniť na riziká NGEU a stlmiť bezbrehý optimizmus, ktorý momentálne 

okolo NGEU panuje. V stručnosti sme popísali problémy spojené s NGEU:  

• Skoková centralizácia EÚ 

• Trvalo dočasný charakter 

• Falošné zaštítenie sa pandémiou 

• Jedna veľkosť nesedí všetkým 

• Nerealistické objemy peňazí na efektívne čerpanie 

• Nárast byrokratického aparátu 

• Väčšia izolovanosť EÚ od svetových trhov 

• Nárast centrálneho plánovania 

• Zníženie motivácie k potrebným reformám 

Tento výpočet nie je konečný, je ďalší priestor baviť sa o dopade nových daní, vzniku európskeho 

dlhu, nárastu zasahovanie do trhu a ďalších aspektoch NGEU. Našim hlavný záverom je, že veľké 
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problémy členských štátov, ako aj samotnej EÚ nie sú vyriešené, ale stále ležia na stole a túto 

skutočnosť dokáže NGEU zakryť len na pár rokov.  
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Časť 2: Digitálna daň  
História a zhrnutie návrhu Digitálnej dane  
Keď ide o daňové diskusie, digitalizácia ekonomiky je už roky v centre pozornosti. Bezprecedentný 

a rýchly rast digitálnej ekonomiky v poslednom štvrťstoročí sprevádzali politické debaty o 

daniach, ktoré platia digitálne spoločnosti, ale aj o tom, kde platia, pretože veľa digitálnych 

spoločností nemusí byť nevyhnutne fyzicky prítomných v krajinách, kde pôsobia. Všadeprítomná 

digitalizácia priniesla nové obchodné modely, ako sú spoločnosti v oblasti sociálnych médií, trhy 

elektronického obchodu, cloudové služby a platformy webových služieb. Relatívne krátka história 

pokusov o zdanenie online/digitálnych služieb v legislatíve ukazuje, aké rôznorodé sú motivácie 

týchto návrhov, ako aj návrhy samotné. 

„Stará história“ prístupu k digitálnemu zdaňovaniu siaha do konca 90. rokov. S rozvojom 

elektronického obchodu v 90. rokoch sa všetky vlády prvýkrát ocitli pred daňovými otázkami 

v tejto oblasti. V roku 1998 sa krajiny OECD dohodli na rámcových podmienkach zdaňovania v 

Ottawe, kde stanovili zásady, ktoré by mali vlády prijať v oblasti zdaňovania digitálneho sektora7,8. 

Podľa dohody by tieto zásady zdaňovania digitálnej ekonomiky mali byť rovnaké ako tie, ktoré sa 

uplatňujú pri hodnotení ktoréhokoľvek daňového režimu. Hlavnými atribútmi by mali byť 

neutralita, účinnosť, istota a jednoduchosť, efektívnosť a spravodlivosť, flexibilita a rovnosť. 

Výbor pre fiškálne záležitosti pri OECD odvtedy pokračuje v rozvíjaní týchto zásad ako praktického 

usmernenia9,10. 

„Moderná história“ digitálneho zdanenia sa datuje do prvého desaťročia nového milénia. 

Niekoľko krajín Európskej únie prijalo rôzne cielené opatrenia na uloženie dodatočnej digitálnej 

dane (ďalej ako DST [digital services tax]). Prvé úvahy o takzvanej „webovej dani“ vyvolali v 

Taliansku v roku 2013 verejné diskusie. Spomedzi členských štátov EÚ zaviedlo daň z reklamných 

služieb ako prvé v roku 2014 Maďarsko. Tá bola následne pozastavená z dôvodu výzvy Európskej 

komisie ktorá poukazovala na nedovolenú štátnu pomoc.  

Francúzsko rozšírilo rozsah už existujúcej dane z audiovizuálneho obsahu o príjmy z reklamy v 

roku 2016. 

Politické diskusie v členských štátoch EÚ vedú k pokusom o harmonizáciu týchto iniciatív na 

úrovni Európskej únie. Po Digitálnom samite v Tallinne v roku 2017, na ktorom sa sformulovala 

potreba efektívneho a spravodlivého zdanenia digitálnych spoločností, Európska komisia 

 
7 Organization for Economic Cooperation and Development, “Electronic Commerce: Taxation Framework 
Conditions,” Committee on Fiscal Affairs, October 8, 1998, available at 
https://www.oecd.org/ctp/consumption/1923256.pdf 
8 The foundations of the international tax system were built hundred years ago by the League of Nations in the 1920s 
9 Development of the digital services taxes worldwide is summarized at 
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/06/tnf-digital-economy0.html or https://taxfoundation.org/digital-
services-tax/ 
10 https://files.taxfoundation.org/20200527192056/Digital-Taxation-Around-the-World.pdf 

https://www.oecd.org/ctp/consumption/1923256.pdf
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/06/tnf-digital-economy0.html
https://taxfoundation.org/digital-services-tax/
https://taxfoundation.org/digital-services-tax/
https://files.taxfoundation.org/20200527192056/Digital-Taxation-Around-the-World.pdf
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nakoniec 21. marca 2018 predstavila v „Návrhu smernice Rady o spoločnom systéme digitálnej 

dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb “ pravidlá, ktoré zabezpečia, aby sa v 

EÚ digitálne obchodné činnosti zdaňovali spravodlivým spôsobom, ktoré nebudú brániť rastu11. 

Návrh odporúča v celej EÚ 3 % daň z: 1) výnosov z online reklamy, 2) poplatkov 

predávajúceho/kupujúceho za transakcie prostredníctvom online sprostredkovateľov/trhovísk a 

3) výnosov z predaja užívateľských údajov. 

Rokovania ohľadom európskej dohody o DST však zlyhali. Rok po návrhu Európskej komisie o DST 

bolo na Rade ECOFIN oznámené uznesenie, že napriek väčšinovej podpore v prospech zavedenia 

digitálnych daní všeobecná dohoda o pravidlách dosiahnutá nebola.12 Krajiny členských štátov EÚ 

však pokračovali v navrhovaní alebo prijímaní jednostranných opatrení inšpirovaných návrhom 

Európskej komisie. Nedávna pandémia COVID19 slúži v niektorých krajinách ako akcelerátor v 

predkladaní návrhov na zdanenie digitálnych podnikov. 

10. októbra 2019 posunula OECD k verejnej diskusii dokument s názvom Návrh sekretariátu na 

„jednotný prístup“ v rámci prvého piliera13. Prvý pilier sa zameriava na rozdelenie daňových práv 

a snaží sa o dôsledné a detailné preskúmanie pravidiel rozdelenia zisku vo vzájomných 

súvislostiach. Prvý pilier obsahuje návrhy „účasti používateľov“, „marketingového nehmotného 

majetku“ a „významnej ekonomickej prítomnosti“. Návrh vychádza z prvej akčnej položky 

projektu skupiny G20 a OECD s názvom Erózia základu dane a presunu ziskov (BEPS) z roku 2013, 

ktorá sa zaoberá daňovými výzvami digitálnej ekonomiky14, po ktorej nasleduje správa o Akcie 

115 vydaná v roku 2015, ktorá zdôrazňuje, že digitalizácia a niektoré z nej vyplývajúce modely 

podnikania predstavujú výzvy pre medzinárodné zdaňovanie. Odkedy ministri financií G20 

opätovne vyjadrili svoju podporu práci OECD v oblasti daní a digitalizácie, OECD pracuje na 

predbežnej správe o zdaňovaní digitálnej ekonomiky, ktorá bola predstavená ministrom financií 

G20 v marci 201816. Táto priebežná správa skúma potrebu prispôsobiť medzinárodný daňový 

systém digitalizácii ekonomiky. Identifikuje tiež prvky, ktoré majú zohľadniť tie krajiny, ktoré chcú 

zaviesť dočasné opatrenia na riešenie daňových výziev vyplývajúcich z digitalizácie. 

 
11 European Commission, “Proposal for a Council Directive on the Common System of a Digital Services Tax on 
Revenues Resulting from the Provision of Certain Digital Services,” 148, March 21, 2018 https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A148%3AFIN 
12 Economic  and  Financial  Affairs  Council,  12/03/2019, available at 
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2019/03/12/ 
13 OECD  invites  public  input  on  the  Secretariat  Proposal  for  a  "Unified  Approach"  under  Pillar  One -OECD 
https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-invites-public-input-on-the-secretariat-proposal-for-a-unified-approach-
under-pillar-one.htm The document itself is available at https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-
document-secretariat-proposal-unified-approach-pillar-one.pdf 
14 OECD,  Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, 2013, https://doi.org/10.1787/9789264202719-en 
15 OECD (2015), 'Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy: Action 1 –2015 Final Report', OECD 
Publishing, Paris. 
16 OECD (2018),'Tax   Challenges   Arising   from   Digitalisation –Interim   Report   2018:   Inclusive Framework on 
BEPS', OECD Publishing, Paris. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A148%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A148%3AFIN
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2019/03/12/
https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-invites-public-input-on-the-secretariat-proposal-for-a-unified-approach-under-pillar-one.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-invites-public-input-on-the-secretariat-proposal-for-a-unified-approach-under-pillar-one.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-secretariat-proposal-unified-approach-pillar-one.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-secretariat-proposal-unified-approach-pillar-one.pdf
https://doi.org/10.1787/9789264202719-en
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Verejná diskusia k návrhu prvého piliera bola otvorená do 12. novembra 2019, verejné 

konzultačné stretnutie o navrhovanom „jednotnom prístupe“ v otázkach prvého piliera sa 

uskutočnilo 21. a 22. novembra 2019 v konferenčnom centre OECD v Paríži17 a dohody a 

očakávalo sa, že súbor politík bude prerokovaný začiatkom júla 2020. V januári 2020 vznikol 

inkluzívny rámec pre projekt BEPS, ktorý predstavil návrh architektúry pre jednotný prístup 

v otázkach prvého piliera - zdaňovaní digitálnej ekonomiky. Vo februári 2020 predložila OECD 

predbežnú ekonomickú analýzu a hodnotenie vplyvu návrhov prvého a druhého piliera, ktoré 

zahŕňajú aj odhadovaný vplyv na príjmy a investície. Toto hodnotenie ukazuje, že ak sa 

implementujú oba piliere, globálny výnos z dane z príjmu právnických osôb by sa mal zvýšiť o 4 

% a dosiahnuť 100 miliárd USD ročne18. 

4. mája 2020 riaditeľ Centra OECD pre daňovú politiku a administratívu oznámil19 zmenu v 

načasovaní harmonogramu rokovaní o nových návrhoch v oblasti DST v dôsledku pandémie 

COVID19. Podľa pôvodného plánu sa očakávalo, že konsenzuálne riešenie a plán implementácie 

budú hotové do konca roka 2020. No hoci nový harmonogram presunul rokovania z júla na 

október 2020, termín, kedy má byť hotová finálna podoba (do konca roka 2020), zostáva. Na 

niektoré časti programu by sa však tento termín nevzťahoval a viazal by sa až na rok 2021. Toto 

oneskorenie so sebou prináša riziko, že vyššie uvedené jednostranné DST sa budú prudko množiť. 

Ak krajiny nebudú ochotné vzdať sa svojej vlastnej politiky, môže sa objaviť daňová a obchodná 

vojna, ktorá by bola - podľa niektorých komentátorov - škodlivá pre globálnu ekonomiku20. 

Zásadný zlom nastal 17. júna 2020, keď USA oznámili, že odstupujú od rokovaní OECD o 

medzinárodných daňových pravidlách - a teda aj DST. Niektorí dokonca toto rozhodnutie 

označujú za tvrdú ranu prvému pilieru21, pričom neskrývajú svoje obavy o budúcnosť 

medzinárodných daňových dohôd a tiež fakt, že nie je vylúčené, že obchodná vojna je na 

obzore22. 

Oživenie návrhu Európskej komisie ohľadom DST prišlo na úrovni EÚ 18. mája 2020. Stalo sa tak 

vtedy, keď Francúzsko a Nemecko navrhli Fond obnovy vo výške 500 miliárd eur, ktorý by ponúkol 

granty regiónom a odvetviam Európskej únie, ktoré sú pandémiou koronavírusu najviac 

zasiahnuté23. Rokovania o vytvorení ozdravného fondu na pomoc ekonomikám krajín EÚ, ktoré 

boli zasiahnuté koronakrízou, nebudú ľahké, uviedla kancelárka Angela Merkelová. Predsedníčka 

Európskej komisie Ursula von der Leyen tento ozdravný fond (Next Generation EU) v hodnote 

 
17 https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-meeting-secretariat-proposal-unified-approach-pillar-one-
21-22-november-2019.htm 
18 https://www.oecd.org/tax/beps/webcast-economic-analysis-impact-assessment-february-2020.htm 
19 https://www.oecd.org/tax/beps/tax-talks-webcasts.htm 
20 https://taxfoundation.org/pascal-saint-adams-oecd-digital-tax-negotiation-timeline/ 
21 https://taxfoundation.org/us-digital-tax-talks/ 
22 https://www.law360.com/tax-authority/articles/1284155/us-withdraws-from-global-digital-tax-talks-officials-
say 
23 https://www.reuters.com/article/us-france-germany/france-germany-propose-500-billion-euro-eu-recovery-
fund-idUSKBN22U275    

https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-meeting-secretariat-proposal-unified-approach-pillar-one-21-22-november-2019.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-meeting-secretariat-proposal-unified-approach-pillar-one-21-22-november-2019.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/webcast-economic-analysis-impact-assessment-february-2020.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/tax-talks-webcasts.htm
https://taxfoundation.org/pascal-saint-adams-oecd-digital-tax-negotiation-timeline/
https://taxfoundation.org/us-digital-tax-talks/
https://www.law360.com/tax-authority/articles/1284155/us-withdraws-from-global-digital-tax-talks-officials-say
https://www.law360.com/tax-authority/articles/1284155/us-withdraws-from-global-digital-tax-talks-officials-say
https://www.reuters.com/article/us-france-germany/france-germany-propose-500-billion-euro-eu-recovery-fund-idUSKBN22U275
https://www.reuters.com/article/us-france-germany/france-germany-propose-500-billion-euro-eu-recovery-fund-idUSKBN22U275
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750 miliárd eur predstavila 27. mája 202024,25. Peniaze sa majú minúť najmä na investície do 

prechodu EÚ na „zelenšiu“ a digitálnu ekonomiku a na podporu výskumu a inovácií. Peniaze 

získané na kapitálových trhoch by sa vrátili počas 30 rokov medzi rokmi 2028 a 2058, a to vďaka 

príjmom z DST a tiež z uhlíkovej dane založenej na systéme obchodovania s emisiami a z dane z 

nerecyklovaných plastov. Ako uviedla Angela Merkelová 27. mája 2020, cieľom musí byť uzatvoriť 

všetky dohody tak, aby mohol byť fond obnovy spustený začiatkom roka 202126. 

Je teda zjavné, že kritika návrhu Komisie ohľadom DST sa zatiaľ stále prehliada, a to napriek tomu, 

že autorom kritiky je jej vlastná rada pre kontrolu regulácie. Uvádza sa v ňom, že návrh EK 

ohľadom DST „nepreukázal, že je nevyhnutné, aby EÚ konala skôr, ako bude dosiahnutý globálny 

pokrok na úrovni OECD/G20.27“ 

Definícia DST a kto jej podlieha 
Návrh Európskej komisie na DST 

Digitálna daň28 bola navrhnutá ako nová celoeurópska paušálna 3 %29 daň z príjmov z 

poskytovania každej z týchto digitálnych služieb: 

i) umiestňovanie reklamy na digitálne rozhranie, zameranú na jeho používateľov (výnosy z online 

reklamy), 

ii) sprístupnenie viacstranného digitálneho rozhrania používateľom, ktoré im umožňuje nájsť 

ďalších používateľov a komunikovať s nimi, a ktoré tiež môže uľahčiť poskytovanie základných 

dodávok tovaru alebo služieb priamo medzi používateľmi 

(Poplatky predávajúceho/kupujúceho pri transakcii prostredníctvom online 

sprostredkovateľov/trhovísk), 

iii) prenos údajov zhromaždených o používateľoch, ktoré sú generované z aktivít používateľov na 

digitálnych rozhraniach. 

(Výnosy z predaja používateľských údajov, ktoré generovali pri svojej činnosti v digitálnych 

rozhraniach) 

Výnosmi sa rozumejú celkové hrubé výnosy bez dane z pridanej hodnoty a iných podobných daní. 

Užívateľom je fyzická alebo právnická osoba a digitálnym rozhraním sa rozumie akýkoľvek 

softvér, ku ktorému má fyzická alebo právnická osoba prístup. 

 
24 https://www.bbc.com/news/world-europe-52819126 
25 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-europe-moment-repair-prepare-next-generation.pdf 
26 https://www.reuters.com/article/eu-budget-recovery-merkel-idUSS8N2CV051 
27 https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vkn179a3javx 
28 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0148&from=EN 
29 In order to avoid distortions in the Single Market. 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52819126
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-europe-moment-repair-prepare-next-generation.pdf
https://www.reuters.com/article/eu-budget-recovery-merkel-idUSS8N2CV051
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vkn179a3javx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0148&from=EN
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Špecifikácia zdaniteľnej osoby: 
Podľa návrhu DST by predmetom tejto novej dodatočnej dane mala byť vybraná skupina 

digitálnych spoločností. Aby sa digitálna spoločnosť stala „zdaniteľnou osobou“, musí spĺňať obe 

nasledujúce podmienky: 

1. celková výška celosvetových výnosov vykázaných účtovnou jednotkou za príslušný 

finančný rok presahuje 750 000 000 eur (globálna hraničná hodnota), 

2. Celková výška zdaniteľných príjmov dosiahnutých subjektom v Únii počas 

príslušného finančného roku presahuje 50 000 000 EUR (interná hraničná hodnota) 

Podľa návrhu smernice musí byť DST vymeraná v členskom štáte z podielu zdaniteľných výnosov 

dosiahnutých zdaniteľnou osobou. Keďže zdaniteľné osoby poskytujúce zdaniteľné služby by mali 

byť zodpovedné za platbu DST a mali by byť zodpovedné za plnenie viacerých administratívnych 

povinností, v návrhu smernice sa navrhuje ustanoviť zjednodušujúci mechanizmus vo forme 

jednotného kontaktného miesta pre zdaniteľné osoby s touto daňovou povinnosťou v jednom 

alebo viacerých členských štátoch. Záväzky právnickej osoby týkajúce sa DST by mohli byť splnené 

naraz (identifikácia, predloženie daňového priznania k DST a platba) v jednom členskom štáte EÚ, 

ktorý by mal zhromažďovať informácie a platby DST v mene iných členských štátov, v ktorých je 

DST splatná, a následne s nimi aj deliť o informácie a zhromaždené sumy DST. 

Očakáva sa tiež, že členské štáty umožnia - s cieľom zmierniť možné dvojité zdanenie - 

podnikateľom odpočítať DST zaplatené ako náklady od základu dane z príjmu právnických osôb 

na ich území bez ohľadu na to, či sú obe dane platené v tom istom členskom štáte. 

Návrh DST predpokladá, že ročne vygeneruje členským štátom EÚ 5 000 miliónov eur30. 

Zdôvodnenie návrhu DST 
i) Technologický sektor neplatí na daniach „spravodlivý podiel“ 

Jednotný digitálny trh predstavuje jednu z hlavných politických priorít Európskej komisie. Podľa 

návrhu Európskej komisie o DST „Digitálny jednotný trh potrebuje moderný a stabilný daňový 

rámec, ktorý stimuluje inovácie, bojuje s fragmentáciou trhu a umožňuje všetkým subjektom 

využívať novú dynamiku trhu za spravodlivých a vyvážených podmienok.“ Komisia tvrdí, že veľké 

digitálne spoločnosti neplatia svoj spravodlivý podiel na daniach. Ako odôvodnenie návrhu DST 

tiež uvádza aj trhové štruktúry typu „víťaz berie väčšinu“. Smernica navyše tvrdí, že práve väčšie 

spoločnosti sa uchyľujú k agresívnemu daňovému plánovaniu. Medzi mnohými politickými 

lídrami a tvorcami verejnej mienky v EÚ možno ťažko prehliadnuť rozsiahlu a populárnu nedôveru 

či odpor voči technologickým a digitálnym gigantom. Nekonečná súťaž medzi EÚ a USA je 

vyjadrená aj v stratégii digitálneho trhu, kde sa Komisia zaviazala posilniť pozíciu Európy ako 

svetového lídra v digitálnej ekonomike. 

 
30 Representing 0.08% of total tax revenues collected in the EU in 2018 
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ii) Fyzická prítomnosť 

Súčasné daňové pravidlá boli koncipované hlavne na začiatku 20. storočia pre tradičné 

„kamenné“ podniky a pre digitálnu ekonomiku nie sú dostatočné. Právo na zdanenie a jeho výška 

by sa mala uskutočňovať tam, kde sa vytvárajú hodnoty. Digitálna doba však nezapadá do definícií 

daňových orgánov a súčasné pravidlá už podľa nich nezodpovedajú súčasnému kontextu, v 

ktorom sa uľahčilo cezhraničné online obchodovanie bez fyzickej prítomnosti. Zisky generované 

tvorbou hodnoty a digitálnymi aktivitami na určitom území nemožno zdaniť, pretože spoločnosť 

vykonávajúca digitálne aktivity sa tam fyzicky nenachádza - a preto podľa súčasných pravidiel nie 

je vytvorený základ na jej zdanenie. Podľa Európskej komisie stačí iba stála prevádzkareň, keďže 

hodnota vytvorená používateľmi pri rozhodovaní o tom, koľko dane by sa malo platiť v každej 

krajine sa nezohľadňuje. Pretože časť produkcie digitálnych spoločností bola de facto vytvorená 

používateľmi, je podľa Komisie rozumné zdaniť obrat súvisiaci s touto činnosťou v krajine, kde sa 

hodnota vytvára. 

iii) Pomalý vývoj multilaterálnych riešení OECD 

Komisia úzko spolupracuje s OECD aby podporila tvorbu medzinárodného riešenia, ale sleduje, 

že pokrok na medzinárodnej úrovni je náročný a zložitý. Dosiahnutie medzinárodného konsenzu 

môže nejaký čas trvať. Z tohto dôvodu sa Komisia rozhodla konať a predložila návrh, aby sa 

pravidlá o dani z príjmu právnických osôb upravili na úrovni Európskej únie skôr. 

V septembri 2018 sa členovia Rady ECOFIN dohodli, že platnosť európskych DST vyprší, akonáhle 

sa bude dosiahnutá dohoda na úrovni OECD. 

Jednostranné zavedenie DST v Európe 
Keďže na úrovni Európskej únie nebola dosiahnutá dohoda o celoeurópskom návrhu DST, 

niektoré krajiny sa rozhodli implementovať DST jednostranne. Päť európskych krajín už prijalo 

novú digitálnu daň. Niekoľko ďalších krajín daň navrhlo, no zatiaľ ju neimplementovali. Ďalšie 

krajiny oznámili zámer tak urobiť. 
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Mapa ukazuje vývoj implementácie DST v celej Európe: 

 

Mapa: vytvorená autormi, Zdroj: KPMG, BDO, a Tax Foundation 

Hoci sa všetkých 5 členských krajín EÚ, kde bola DST prijatá odkazuje na návrh DST Európskej 

komisie, implementované DST sa v týchto krajinách líšia rozsahom aj daňovou sadzbou. Rakúsko 

a Maďarsko zdaňujú iba online reklamu, zatiaľ čo rozsah DST vo Francúzsku, Veľkej Británii a 

Taliansku je oveľa širší. Sadzba dane sa tiež pohybuje od 2 % vo Veľkej Británii po 7,5 % v 

Maďarsku. 

Jednotlivé právne predpisy o DST by sa mali zrušiť, keď začnú platiť medzinárodne dohodnuté 

ustanovenia o zdaňovaní digitálnej ekonomiky na úrovni OECD. 

Krajiny V4 a DST 
V 2018 na Tatra Summit podpísali ministri financií V4 deklaráciu, podporujúcu skoré zavedenie 

DST v EÚ31. Krajiny V4 však podnikli aj vlastné kroky smerom k DST. 

Maďarsko 

 
31 https://euractiv.sk/section/danova-politika/news/digitalna-dan-bude-hotova-este-tento-rok/  

https://euractiv.sk/section/danova-politika/news/digitalna-dan-bude-hotova-este-tento-rok/


44 
 

Bolo prvou krajinou, ktorá nepriamo zaviedla DST už v roku 2014 v podobe dane na online 

inzerciu32. Európska komisia však túto daň považovala za nekompatibilnú s pravidlami EÚ o 

štátnej pomoci. Preto bola medzi júlom 2019 a decembrom 2022 stanovená sadzba 0%. Počas 

tohto obdobia nemajú spoločnosti povinnosť deklarovať ani platiť túto daň . 

Česká republika 

Oznámila plán zaviesť DST  máji 2019 v štruktúre podobnej návrhu EÚ, ale so sadzbou 7%. 

Špecialitou je pridanie hranice 200 000 užívateľov v ČR a niekoľko ďalších lokálnych hraníc na 

spustenie daňovej povinnosti. Daň mala byť zavedená v polovici roka 2020, momentálne je však 

odsunutá minimálne do roku 2021m kedy sa očakáva dohoda na úrovni OECD. České Ministerstvo 

financií očakáva výnos 5 miliárd kč (195 miliónov eur). V návrhu sa nachádza aj „sunset clause“, 

ktorá by mala túto daň zrušiť v roku 2024.  

Poľsko 

V apríli 2020 ohlásili chystané zavedenie 1,5% dane na streamovacie platformy33. Daň je súčasť 

koronaopatrení. Výnosy z dane maj smerovať priamo Poľskému filmovému inštitútu.34 

Očakávaný výnos je 15 miliónov zlotých (3,3 milióna eur) ročne.  

Slovensko 

V roku 2018 Ministerstvo financií rozbehlo verejné konzultácie k návrhu digitálnej dane35. Nič 

ďalšie sa s návrhom neudialo. Nová vláda nemá DST v programovom vyhlásení a žiadna 

z koaličných strán nemala DST v programe.  

Príklady krajín, ktoré odmietli DST a zdôvodnenie 
Zásadný odpor proti plánom Európskej komisie v oblasti dane z digitálnych služieb vzniesli 

severské krajiny (Švédsko, Fínsko a Dánsko 36), Írsko a Luxembursko. Nie je prekvapením, že tieto 

krajiny sú európskymi priekopníkmi v oblasti digitálneho marketingu, priťahujú kapitálové 

investície digitálnych spoločností a rozvíjajú podnikateľské prostredie priateľské k digitálnym 

technológiám37,38,39,40. Digitálna transformácia v severských krajinách a dokonca aj v ich 

 
32 https://www.bdo.global/en-gb/microsites/digital-services-taxation/countries-cit-map/hungary-indirect-tax?map 
33 http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/C684B92443AA2086C1258558002D9D50/%24File/344.pdf  
34 https://www.euractiv.com/section/digital/news/poland-proposes-netflix-tax-amid-calls-for-broader-digital-levy/  
35 https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/PI/2018/107  
36 Nórsko naopak podporilo návrh EÚ DST a neskôr oznámilo zámer zaviesť jednostrannú daň z digitálnych služieb v 
roku 2021, ak OECD nedosiahne v roku 2020 konsenzuálne riešenie 
37 Technické nadnárodné spoločnosti ako Facebook, Google a ďalšie lákajú kombinovanou ponukou lacnej 
udržateľnej energie (severské krajiny), nízkej sadzby dane z príjmu právnických osôb (Írsko) a daňových stimulov 
(obe). 
38 Prečítajte si sekciu nižšie European Digital Front Runners 
39 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/se/Documents/financial-
services/FinTech_Publikation_A4_WEB_FINAL.PDF  
40 https://www.ciklum.com/blog/scandinavian-tech-scene-trends-opportunities-in-the-it-market/  

https://www.bdo.global/en-gb/microsites/digital-services-taxation/countries-cit-map/hungary-indirect-tax?map
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/C684B92443AA2086C1258558002D9D50/%24File/344.pdf
https://www.euractiv.com/section/digital/news/poland-proposes-netflix-tax-amid-calls-for-broader-digital-levy/
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/PI/2018/107
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/se/Documents/financial-services/FinTech_Publikation_A4_WEB_FINAL.PDF
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/se/Documents/financial-services/FinTech_Publikation_A4_WEB_FINAL.PDF
https://www.ciklum.com/blog/scandinavian-tech-scene-trends-opportunities-in-the-it-market/
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regiónoch je starostlivo sledovaná 41. Ministri financií Švédska, Fínska a Dánska vyjadrili v júni 

2018 v spoločnom vyhlásení 42 vážne znepokojenie nad návrhom DST pre celú EÚ, v ktorom tvrdili, 

že o akýchkoľvek podstatných zmenách súčasných medzinárodných zásad je potrebné diskutovať 

a zaoberať sa ich na globálnej úrovni prostredníctvom OECD. Zhodli sa, že: „Digitalizácia urýchlila 

rozvoj našich ekonomík a umožnila rozvoj nových obchodných modelov. Je nevyhnutné 

zabezpečiť, aby všetky spoločnosti vrátane digitálnych spoločností mali aj v budúcnosti prostredie 

priaznivé pre rast43.” Ako zdôraznili, obidva návrhy Európskej komisie sa zameriavajú 

predovšetkým na zmenu súčasných pravidiel rozdeľovania zdaniteľného príjmu medzi krajiny a 

nie na boj proti daňovým únikom. Presun daňových práv do krajiny spotrebiteľa / digitálneho 

používateľa na základe predpokladu, že tieto prispievajú k tvorbe hodnoty, sa odchyľuje od 

medzinárodne stanovených zásad44. Ako príklad ministri uviedli, že vyvážajúce firmy neplatia 

dane v mieste určenia na vývoz iba preto, že tam majú spotrebiteľov, a takisto pri zdanení príjmu 

sa zohľadňuje strata/zisk zdaňovanej osoby. 

Vyjadrili tiež znepokojenie v súvislosti s presadzovaním daní a prijatím recipročných opatrení 

proti krajinám  EÚ tretími krajinami45. Je dôležité spomenúť, že severské krajiny ocenili, že USA 

do svojej nedávnej daňovej reformy zahrnuli ustanovenie o globálnom nehmotnom nízkom 

príjme (GILTI), ktoré má zabrániť daňovým únikom amerických spoločností v digitálnom sektore. 

Reforma navrhuje vyrubenie minimálnej 13% dane zo ziskov technologických spoločností zo 

zahraničného predaja46. Celkovým posolstvom je, že nielen severské krajiny, ale aj zvyšok EÚ by 

mal zostať konkurencieschopný v oblasti digitalizácie, ktorá ovplyvňuje aj všetky ostatné 

odvetvia.  

Táto pozícia bola prezentovaná aj počas fínskeho predsedníctva v Rade Európskej únie, pretože 

jednou z priorít bol dôraz na plné využitie výhod výskumu, vývoja, inovácií a digitalizácie 47. 

 
41 Linda Randall & Anna Berlina: Governing The Digital Transition In Nordic  Regions: The Human Element, 
NORDREGIO REPORT 2019:4 http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1295022/FULLTEXT01.pdf  
42 https://www.government.se/statements/2018/06/global-cooperation-is-key-to-address-tax-challenges-from-
digitalization/  
43 Google plánuje vybudovať 600 mil. EUR na vybudovanie nového dátového centra v dánskej Fredericii. Investuje 
600 mil. EUR na vybudovanie nového dátového centra vo fínskej Hamine. Google otvoril prvé z dvoch dátových 
centier v Hamine v roku 2011. Nový projekt serverovej farmy prinesie celkové kapitálové investície spoločnosti 
Google do Haminy 1,4 mld. EUR. https://www.computerweekly.com/news/252464387/Nordics-block-European-
Commission-tech-tax-levy-to-protect-digital-investment Existujúce zariadenie Hamina bolo otvorené v roku 2011 a 
od roku 2018, kedy spoločnosť Google otvorila cloudový región vo Fínsku, bola inovovaná niekoľkokrát. Zariadenie 
je chladené morskou vodou - chladiacim systémom, ktorý zdedil po papierni, ktorá mu predchádzala - a spoločnosť 
Google financovala veterné farmy, aby jej pomohli s napájaním. 
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/google-invest-670m-to-build-second-facility-hamina-finland-/  
44 „Digitálna ekonomika, ako aj tradičná ekonomika by sa mali zdaňovať tam, kde sa vytvára hodnota. Preto by mala 
byť vykonaná dôkladná analýza, či a do akej miery prispievajú používatelia v niektorých konkrétnych digitálnych 
obchodných modeloch vytváraním hodnoty pre podnikanie a či by sa to malo nejako odraziť v zdaňovaní.“ 
45 https://www.euractiv.com/section/digital/news/ireland-joins-growing-list-of-eu-digital-tax-opponents/ 

46 https://www.bdo.com/insights/tax/international-tax/the-gilti-effect-tax-reform-and-global-intangible  
47 https://eu2019.fi/en/priorities/competitiveness-and-social-inclusion  

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1295022/FULLTEXT01.pdf
https://www.government.se/statements/2018/06/global-cooperation-is-key-to-address-tax-challenges-from-digitalization/
https://www.government.se/statements/2018/06/global-cooperation-is-key-to-address-tax-challenges-from-digitalization/
https://www.computerweekly.com/news/252464387/Nordics-block-European-Commission-tech-tax-levy-to-protect-digital-investment
https://www.computerweekly.com/news/252464387/Nordics-block-European-Commission-tech-tax-levy-to-protect-digital-investment
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/google-invest-670m-to-build-second-facility-hamina-finland-/
https://www.euractiv.com/section/digital/news/ireland-joins-growing-list-of-eu-digital-tax-opponents/
https://www.bdo.com/insights/tax/international-tax/the-gilti-effect-tax-reform-and-global-intangible
https://eu2019.fi/en/priorities/competitiveness-and-social-inclusion


46 
 

Pracovný program stanovil fínsku podporu práce na úrovni OECD zameranej na „predchádzanie 

škodlivej daňovej súťaži a daňovým únikom“, a nie na vzkriesenie dane z digitálnych služieb EÚ 

48. 

Pozícia Írska zostala od začiatku rovnaká. Ako krajina, v ktorej má mnoho digitálnych 

nadnárodných spoločností 49 svoje európske ústredie (prinášajú veľké priame zahraničné 

investície a vytvárajú tisíce pracovných miest)50, Írsko chápe, že akékoľvek úsilie, ktoré prinúti 

veľké technologické spoločnosti platiť dane z výnosov v každej krajine, výrazne zníži atraktivitu 

krajiny. Uloženie digitálnej dane v rámci celej EÚ pre nadnárodné digitálne spoločnosti by malo 

potenciál znížiť príjmy írskej dane z príjmu právnických osôb, pretože daň z predaja na veľkých 

trhoch by mohla viesť k tomu, že spoločnosti znížia zisky, ktoré v Írsku priznávajú51. Pokiaľ ide o 

DST v celej EÚ, minister financií Paschal Donohoe uviedol, že nové prístupy budú musieť odrážať 

vývoj našej ekonomiky a „v skutočnosti nemáme digitálnu ekonomiku, ale celú ekonomiku, ktorá 

bola digitalizovaná.”52 

Aj keď Európska komisia v marci 2019 predstavila ďalší návrh 53 ktorý významne zúžil rozsah dane 

iba na príjmy z digitálnej reklamy, Írsko, Švédsko a Dánsko zostali v rozpore s daňou z digitálnych 

služieb EÚ, čo prinútilo EÚ pozastaviť európske DST a zamerať sa na dohodu v rámci OECD54.  

 

Digitálne spoločnosti – sú nedostatočne zdanené? Hľadanie 

neexistujúceho nepriateľa 
V súvislosti s nedávno ohláseným plánom obnovy EÚ vo výške 750 miliárd EUR, ktorý zvýši 

rozpočet EÚ novým financovaním na roky 2021 - 2024,55 sa znovu diskutuje o dani z digitálnych 

služieb. Mala by slúžiť ako jeden z príjmových nástrojov Fondu obnovy, ktorý sa bude splácať do 

roku 2058. 

Daň za digitálne služby patrí k trojici daní, ktoré sa označujú „érou nového zdaňovania“. Okrem 

digitálnych služieb sú aj uhlík a roboti na zozname globálnych „problémov“. Zatiaľ čo uhlíková 

 
48 https://www.inlinepolicy.com/blog/finnish-government-sets-out-its-policy-priorities-for-the-eu-over-the-next-
six-months  
49 Google, Facebook, Apple a ďalší 
50 Jedným z dôvodov je rozhodne írska sadzba dane z príjmu právnických osôb 12,5 % 
51 https://www.irishtimes.com/business/economy/digital-tax-could-reduce-ireland-s-corporate-take-1.3954840 

52 https://www.irishtimes.com/business/health-pharma/plans-for-eu-digital-tax-abandoned-until-end-of-2020-
1.3823201 
53 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6873-2019-INIT/en/pdf  
54 http://kluwertaxblog.com/2020/02/24/spain-has-approved-the-digital-service-tax-the-controversy-is-
served/?doing_wp_cron=1591030504.2995800971984863281250 
55 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_en  

https://www.inlinepolicy.com/blog/finnish-government-sets-out-its-policy-priorities-for-the-eu-over-the-next-six-months
https://www.inlinepolicy.com/blog/finnish-government-sets-out-its-policy-priorities-for-the-eu-over-the-next-six-months
https://www.irishtimes.com/business/economy/digital-tax-could-reduce-ireland-s-corporate-take-1.3954840
https://www.irishtimes.com/business/health-pharma/plans-for-eu-digital-tax-abandoned-until-end-of-2020-1.3823201
https://www.irishtimes.com/business/health-pharma/plans-for-eu-digital-tax-abandoned-until-end-of-2020-1.3823201
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6873-2019-INIT/en/pdf
http://kluwertaxblog.com/2020/02/24/spain-has-approved-the-digital-service-tax-the-controversy-is-served/?doing_wp_cron=1591030504.2995800971984863281250
http://kluwertaxblog.com/2020/02/24/spain-has-approved-the-digital-service-tax-the-controversy-is-served/?doing_wp_cron=1591030504.2995800971984863281250
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_en
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daň sa zameriava na zníženie vyprodukovaného oxidu uhličitého56, a o robotoch sa hovorí, že 

berú prácu, DST si kladie za cieľ vyriešiť problém „spravodlivého podielu“ na daniach platených 

veľkými IT spoločnosťami. Ako bude popísane nižšie, ak je spravodlivosť cieľom, malo by zmysel 

skôr zredukovať deformácie a výnimky v daňových systémoch. 

Problémy s DST naznačujú, že návrhy DST sú riadené skôr politikou ako riadnym hodnotením 

fiškálnych a ekonomických dôsledkov. Myšlienka celej „novej daňovej trojice“ objavila najskôr v 

rozvinutých krajinách s nákladným sociálnym systémom, ktorý nemá zabezpečené financovanie 

v časoch demografického prechodu. 

Dodatočné dane z príjmu pre spoločnosti s veľkým digitálnym zastúpením by boli neprimerané, 

diskriminačné a poškodili by európske hospodárstvo.57 Rovnako sa zdá, že návrh Európskej 

komisie a jednostranné digitálne dane v príslušných krajinách sú účelovo zamerané na veľké 

spoločnosti so sídlom v USA. Stanovené príjmové hranice (globálne v kombinácii s národnými) 

pravdepodobnejšie zasiahnu spoločnosti so sídlom v USA ako  podniky z členských štátov EÚ. 

Digitálna daň je preto de facto tarifom a poškodzuje medzinárodný obchod. 

Zásadná otázka, na ktorú je potrebné odpovedať pred ďalšími krokmi týkajúcimi sa zavedenia 

dane z digitálnych služieb, znie: vyvážia výhody DST náklady na implementáciu DST v celej EÚ 

alebo náklady jednostranných DST? 

Prečo viac výnosov? 
Členské štáty Európskej únie sa - ešte pred pandémiou COVID19 - usilovali o ďalšie rozpočtové 

príjmy 58. Toto úsilie bolo podporené tromi základnými problémami: 

1. Neschopnosť vlád kontrolovať výdavky: Vlády členských štátov EÚ vynakladajú na výdavkoch 

viac, ako inkasujú na daniach. Rozpätie medzi príjmami a výdavkami nedosiahlo rovnováhu ani 

napriek úsiliu v oblasti zvyšovania daní - rozšírenie daňového základu, zvýšenie spotrebných daní 

a daní z majetku, zlepšenie výberu DPH alebo čiastočné znárodnenie príspevkov do 

dôchodkového systému. 

2. PAYG sociálny systém: Európska populácia starne. Demografické trendy boli stanovené na 

niekoľko desaťročí dopredu a pomocou migrácie sa dajú len ťažko dramaticky zlepšiť. To vytvára 

tlak na pay-as-you-go dôchodkové systémy v členských štátoch Európskej únie. 

3. Hromadenie priorít: Európska únia stanovila veľa ambicióznych výziev a cieľov, ktoré so sebou 

nesú značné náklady. Okrem vyššie uvedeného starnutia zahŕňajú migráciu, priemysel 4.0, 

 
56 Na vnútroštátnej úrovni vytvorí Európska zelená dohoda kontext pre rozsiahle daňové reformy, zruší dotácie na 
fosílne palivá, presun daňového zaťaženia z práce na znečistenie a zohľadní sociálne aspekty. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN 
57 Epicenter  
58 Pokiaľ ide o výskum Európskej komisie v oblasti daní, pozri 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/publications/studies-made-commission_en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN
https://ec.europa.eu/taxation_customs/publications/studies-made-commission_en
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digitalizáciu, zmenu podnebia, zdroje energie, poľnohospodárstvo, školskú dochádzku a 

množstvo ďalších cieľov, programov a politík takmer v každej spoločenskej oblasti. 

S cieľom zabezpečiť „sociálny blahobyt“ a splniť vyššie uvedené priority sa Európska komisia 

usiluje hľadať ďalšie zdroje príjmov (nové dane), pretože tradičné spôsoby zdaňovania majú svoje 

hranice pri vytváraní dostatočných príjmov na financovanie verejných výdavkov. Od ľavicových 

politikov sa tiež začali objavovať nápady ako Universal Basic Income alebo dokonca Universal 

Basic Dividend a ďalšie. Vytvorili by ďalší tlak na zvyšovanie výnosov verejných financií. Preto boli 

predložené a navrhnuté nové návrhy, ako je daň z digitálnych služieb a daň z uhlíka. 

Internet, globalizácia a veľké digitálne nadnárodné podniky ako Amazon, Google, Apple, 

Facebook, UBER, Airbnb a mnoho ďalších otriasli tradičným pohľadom na podnikanie. Online 

priestor sa stal dominantným transakčným prostredím. OECD a Európska únia identifikovali 

eróziu daňovej základne a presun zisku (spolu so „spravodlivým podielom“ na platení daní podľa 

územia) ako významné problémy, ktoré by sa mali napraviť zavedením novej dane z príjmu pre 

niektoré digitálne aktivity. Ako bolo diskutované, celoeurópska iniciatíva DST zatiaľ  na úrovni EÚ 

zlyhala a niekoľko krajín pokračovalo jednostrannými opatreniami.  

Pandémia COVID19 odhalila, ako rýchlo sa môžu politické normy zmeniť v čase chaosu59. Niektoré 

krajiny považujú pandémiu za príležitosť posunúť návrhy na zavedenie digitálneho zdanenia 

rýchlo vpred. Niektoré krajiny dokonca priamo spojili svoju digitálnu daňovú agendu s pandémiou 

60. 

Existuje však niekoľko otázok, ktoré je potrebné zvážiť pred ďalšími krokmi pri implementácii 

dane z digitálnych služieb. 

Potenciálne DST výnosy 
Návrh DST Európskej komisie predpokladá, že ročne vygeneruje pre členské štáty EÚ 5 miliárd 

EUR. Aj keď sa to javí ako veľké číslo, ak si niekto vypočíta prípadný ročný výnos z daní na 

obyvateľa, obraz veľkosti sa začne vytrácať. Ak by bola 3% daň z príjmu uvalená na 10 najväčších 

internetových nadnárodných spoločností a príjem by bol distribuovaný do všetkých krajín po 

celom svete, celkový príjem na obyvateľa by bol 2,86€61. Ak by boli príjmy z DST prerozdelené iba 

v krajinách OECD, príjmy na obyvateľa by predstavovali 17,09 € a ak by sa hypoteticky všetky 

príjmy z DST rozdeľovali iba v EÚ, boli by príjmy na obyvateľa len 50 € ročne. Ak by sa do úvahy 

brali všetky internetové nadnárodné spoločnosti s ročnými príjmami nad 1 miliardou amerických 

dolárov, ročný príjem z dane na obyvateľa v EÚ by sa zvýšil iba na 69,4 €. 

 
59 Daniel Bunn: Chaos to the Left of Me. Chaos to the Right of me. May 5, 2020 https://taxfoundation.org/pascal-
saint-adams-oecd-digital-tax-negotiation-timeline/  
60 E.g. Indonesia [https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/a-26-trillion-pot-of-digital-gold-
eyed-by-cash-hungry-nations], France [https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/digital-tax-
even-more-important-in-pandemic-frances-le-maire] 
61 Statický výpočet, ktorý neodráža dynamické účinky, o ktorých sa pojednáva, ďalej v tejto časti 

https://taxfoundation.org/pascal-saint-adams-oecd-digital-tax-negotiation-timeline/
https://taxfoundation.org/pascal-saint-adams-oecd-digital-tax-negotiation-timeline/
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Potenciálne výnosy z DST na obyvateľa (modelová situácia: DST sadzba 3%)62 

 
Svet 

 
OECD  

 
EÚ 

 

DST vyzbierané od TOP 10 najväčších internetových 
spoločností [EUR] 

2.86 17.09 50.01 

DST vyzbierané od 74 najväčších internetových spoločností 
(výnosy USD 1+bn) [EUR] 3.97 23.72 69.4 

 

Stojí za zmienku, že zo zoznamu TOP 10 firiem, 4 spoločnosti majú sídlo v Číne a 6 v USA. 

Samotná Európska komisia odhaduje ročné príjmy z DST v členských štátoch EÚ na spolu 5 miliárd 

EUR. V prípade tohto optimistického scenára predstavuje príjem na obyvateľa 11,34€. 

V regióne V4 začala Česká republika proces implementácie právnych predpisov na zavedenie DST. 

Pri navrhovanej sadzbe dane 7% česká vláda predpokladá, že ročne vyberie 5 miliárd Kč (200 

miliónov EUR). Tento dodatočný príjem z DST by zvýšil príjmy z dane z príjmu právnických osôb o 

2,9% a celkové príjmy českého štátneho rozpočtu by sa zvýšili iba o 0,32%. Ak by Slovensko 

zaviedlo DST s rovnakou (7%) sadzbou, mohlo by - vzhľadom na relatívny počet obyvateľov a 

menej rozvinuté online služby a penetráciu – získať príjmy z DST vo výške približne 70 - 80 

miliónov EUR. Pre predstavu - táto suma vybranej dane by mohla prispieť k zvýšeniu dôchodkov 

o 1%. teda asi 5€ mesačne na dôchodcu. 

Príjmy z DST odhadované v hodnotení vplyvu Európskej komisie môžu byť tiež príliš optimistické, 

pretože sú založené na statickom výpočte. Výpočet sa počíta bez výraznejšej reakcie 

spotrebiteľov na vyššie ceny. Nezohľadňuje tiež narušenie trhu (pozri nižšie). Okrem toho môžu 

ročné náklady na vybavenie jednotného kontaktného miesta (tzv. One-stop-shop) na vybavenie 

novej dane dosiahnuť až 56 - 84 miliónov eur a náklady vnútroštátnych orgánov na kontrolu a 

výmáhanie môžu dosiahnuť až 280 - 420 miliónov EUR63. Podľa ministra financií Petteriho Orpa 

Fínsko dokonca stanovilo, že DST (ako to navrhuje Európska komisia) by bola nákladnejšia ako 

príjmy z nej DST64. Ďalšia štúdia tiež identifikovala potenciálne zvýšenie administratívnych 

nákladov a nákladov na dodržiavanie predpisov pre podniky v dôsledku stanovenia samostatných 

hraničných hodnôt jednotlivých krajín nezávisle od globálnej hranice65. 

 
62 Zoznam digitálnych spoločností s tržbami and 1 miliardu USD je dostupný 
tuhttps://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_Internet_companies  Svetová populácia 7,786 mil, OECD populácia 
1,302 mil, EU populácia 445 mil (všetky dáta k 24. máju 2020) 
63 Delloitte: VAT Aspects of cross-border ecommerce – Options for modernisation, Final report, Lot 3, 2016 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/publications/studies-made-commission_en  
64 Finland Finance Minister Petteri Orpo in Joe Kirwin, “EU Races to Solve Issues Hampering Digital Tax Proposal,” 
Bureau of National Affairs, 2018, https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/eu-races-to-solve-
issues-hampering-digital-tax-proposal  
65 https://www.pwc.com/gx/en/tax/pdf/oecd-pillar-1-pwc-response.pdf  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_Internet_companies
https://ec.europa.eu/taxation_customs/publications/studies-made-commission_en
https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/eu-races-to-solve-issues-hampering-digital-tax-proposal
https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/eu-races-to-solve-issues-hampering-digital-tax-proposal
https://www.pwc.com/gx/en/tax/pdf/oecd-pillar-1-pwc-response.pdf
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Celkovo sa odhaduje, že príjmy z DST odhadované Európskou komisiou (4,7 miliárd eur) môžu byť  

vzhľadom na dynamické efekty, náklady na dodržiavanie predpisov a úniky v skutočnosti až o 59% 

nižšie 66. 

Platia digitálne spoločnosti nižšie dane? 
Príjmy z dane z príjmu právnických osôb ako podiel na HDP v krajinách EÚ a V4 sa kvôli zvýšenej 

digitalizácii neznižujú. Naopak, napriek poklesu zákonných sadzieb dane z príjmu právnických 

osôb príjmy CIT neklesajú.  

Na rozdiel od tradičných podnikov, ktoré sa spoliehajú na financovanie z dlhov, sú odvetvia 

náročné na výskum a vývoj vrátane digitálnych spoločností financované z vlastného kapitálu6768. 

Prvý spôsob financovania vyžaduje nižší hrubý výnos ako druhý. Vysoký podiel vlastného kapitálu 

na financovaní prichádza s vyšším rizikom a volatilitou ziskov, čo sa premieta do vyšších 

priemerných výnosov. Spoločnosti môžu pred výpočtom základu dane z príjmov právnických osôb 

odpočítať úroky a odpisy. Pokiaľ však ide o spoločnosti financované kapitálovými nástrojmi, na 

výnosy vyplácané akcionárom sa nemôžu vzťahovať žiadne odpočty, a preto neprekvapuje, že 

investície financované kapitálovými nástrojmi sú zdaňované podstatne vyššie ako investície 

financované z dlhov. V dôsledku pravidiel odpisovania môže byť hraničná efektívna sadzba dane 

pre dlhovo financované investície dokonca záporná69.  

Keďže za základ dane sa berú tržby, menej výnosná digitálna spoločnosť s nižšou maržou, ale 

rovnakými príjmami, bude naviac platiť vyššiu efektívnu sadzbu dane ako spoločnosť s vyššou 

maržou pri rovnakých príjmoch70.  

Ďalším potenciálnym rizikom implementácie DST je dvojité zdanenie. Návrh Európskej komisie o 

DST poznamenáva, že možnosti dvojitého zdanenia tej istej spoločnosti v prípade, že rovnaký 

príjem bude predmetom DST aj CIT, budú riešiť členské štáty EÚ. V návrhu sa predpokladá, že 

DST bude odpočítateľnou daňou pre základ dane z príjmov právnických osôb na ich príslušnom 

území, bez ohľadu na to, či sa obidve dane platia v rovnakom členskom štáte odlišne. Napriek 

tomu ani odpočet DST od základu dane CIT v plnom rozsahu nevylučuje dvojité zdanenie71,72. 

 
66 Kodanská ekonomika. Európska komisia navyše predpokladá ďalší pokles o cca. 30% alebo 1 miliardu EUR v 
dôsledku odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ. 
67 Podľa European Commission’s Joint Research Center určujú IKT konkurenčnú silu v znalostnej ekonomike a pre 
hodnotených 40 hlavných ekonomík takmer štvrtina celkových podnikových výdavkov odpovedá IKT.  
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dff804bf-8cc5-11e9-9369-01aa75ed71a1  
68 Pohľad na trhovú kapitalizáciu spoločností S&P500 tiež naznačuje, že investori veria v budúcnosť digitálnych 
spoločností, nie v tradičné biznis modely 
69 Congressional Budget Office: International Comparisons of Corporate Income Tax Rates, 2017 
https://www.cbo.gov/system/files/115th-congress-2017-2018/reports/52419-internationaltaxratecomp.pdf  
70 https://files.taxfoundation.org/20170403095541/TaxFoundation-FF529.pdf p.9 
71 https://www.pwc.com/gx/en/tax/tax-policy-administration/assets/pwc-dtsg-literature-review-final.pdf  
72 Účinky dvojitého zdanenia v rámci jednostranných aj mnohostranných opatrení DST boli vypočítané daňovou 
nadáciou tu https://files.taxfoundation.org/20200610094652/Digital-Taxation-Around-the-World1.pdf p.29 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dff804bf-8cc5-11e9-9369-01aa75ed71a1
https://www.cbo.gov/system/files/115th-congress-2017-2018/reports/52419-internationaltaxratecomp.pdf
https://files.taxfoundation.org/20170403095541/TaxFoundation-FF529.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/tax/tax-policy-administration/assets/pwc-dtsg-literature-review-final.pdf
https://files.taxfoundation.org/20200610094652/Digital-Taxation-Around-the-World1.pdf
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Prípadné následky implementácie DST 
Vyššie ceny pre spotrebiteľov 

Ekonomická teória všeobecne poskytuje dva typy reakcií na vývoj cien ako reakciu na zvýšenie 

daní 73.  

Po prvé, ak sa cena za služby nezmení, existujú dve možnosti: DST absorbuje buď vlastník kapitálu, 

alebo pracovná sila 74.  

Ako však ukazujú empirické štúdie, vyššie daňové náklady sa vo väčšine prípadov prenášajú do 

vyšších cien 75. Ceny vo všeobecnosti nerastú rovnocenne so zvyšovaním daní a časť nákladov 

absorbuje spoločnosť a ďalšia časť sa prenáša na spotrebiteľov. Rast cien závisí od citlivosti 

spotrebiteľského dopytu a ponuky výrobcov, t.j. cenovej elasticity dopytu vo vzťahu k cenovej 

elasticite ponuky. Cieľom konkrétnych sektorových daní (ako DST) je čerpanie fiškálnych zdrojov, 

ktoré však v prípade nízkej elasticity dopytu majú negatívny vplyv na podnikateľskú činnosť a 

kvalitu poskytovaných služieb. Z tohto pohľadu sú ešte škodlivejšie ako dane z hriechu (alkohol, 

tabak, cukor), kde je elasticita dopytu mimoriadne nízka76. 

Dane z príjmu právnických osôb v konečnom dôsledku platia jednotlivci, nie spoločnosti, ktoré sú 

iba právnymi štruktúrami. Daň platia vlastníci, optimalizujúci výnos z investície. Dane z príjmu sa 

s väčšou pravdepodobnosťou prenesú na spotrebiteľov, významne odradia od investícií a môžu 

viesť k veľmi vysokým efektívnym daňovým sadzbám v prípade nízko ziskových spoločností. 

Napríklad vo Francúzsku spoločnosť Amazon oznámila, že prenesie náklady na novú francúzsku 

digitálnu daň na svojich predajcov, pretože nie je schopná absorbovať daňové výdavky, ak má 

pokračovať v investovaní do infraštruktúry77. Tiež napr. poskytovatelia sociálnych médií zjavne 

prenesú daňové náklady do ceny služby (reklamy) a náklady na daň v konečnom dôsledku ponesie 

spotrebiteľ. Služby a aplikácie používané veľkým počtom používateľov (napríklad Spotify, UBER 

atď.) budú kvôli DST nákladnejšie. 

Daň z obratu tiež zachytáva spoločnosti, ktoré dosahujú straty alebo nízke marže78 (u mladých 

spoločností je pravdepodobnejšie, že utrpia straty, a teda DST by vytvoril prekážku vstupu na trh 

 
73 Be it CIT, VAT, excise taxes, special taxes, regulatory burden, etc. 
74 Clemens Fuest: Who Bears the Burden of Corporate Income Taxation? European Tax Policy Forum Policy Paper 1, 
2015, http://etpf.org/papers/PP001CorpTax.pdf  
75 https://www.pwc.com/gx/en/tax/tax-policy-administration/assets/pwc-dtsg-literature-review-final.pdf p.10 
76 https://www.politikaspolecnost.cz/wp-content/uploads/2019/11/P%C5%99ehled-dopad%C5%AF-
zaveden%C3%AD-digit%C3%A1ln%C3%AD-dan%C4%9B-IPPS.pdf  
77 https://edition.cnn.com/2019/08/19/business/amazon-france-tax/index.html  
78 Nie všetky digitálne obchodné modely sú navyše rovnaké. Ekonomika a dynamika online trhu, ako je Airbnb, sa 
radikálne líši od spoločností, ktoré monetizujú údaje používateľov a generujú zisky na globálnej úrovni. Drvivá väčšina 
každého eura vynaloženého na Airbnb smeruje priamo k hostiteľom (napr. Miestnemu hospodárstvu a podlieha 
miestnemu zdaneniu - vo väčšine prípadov dani z príjmu), ktorí si až 97 percent zo sumy, ktorú účtujú, prenajímajú. 
Hostitelia potom míňajú a reinvestujú svoje príjmy rôznymi spôsobmi, vrátane výdavkov na domácnosť, splátok 
nájomného alebo hypotéky, vylepšenia domácnosti, zdravotnej starostlivosti a vzdelávania atď. Trh s Airbnb tiež 
generuje značný ekonomický prínos v rámci členských štátov - vrátane ďalších príjmov pre občanov, ktorí sú 

http://etpf.org/papers/PP001CorpTax.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/tax/tax-policy-administration/assets/pwc-dtsg-literature-review-final.pdf
https://www.politikaspolecnost.cz/wp-content/uploads/2019/11/P%C5%99ehled-dopad%C5%AF-zaveden%C3%AD-digit%C3%A1ln%C3%AD-dan%C4%9B-IPPS.pdf
https://www.politikaspolecnost.cz/wp-content/uploads/2019/11/P%C5%99ehled-dopad%C5%AF-zaveden%C3%AD-digit%C3%A1ln%C3%AD-dan%C4%9B-IPPS.pdf
https://edition.cnn.com/2019/08/19/business/amazon-france-tax/index.html
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- a tým posilnil postavenie zavedených spoločností na trhu). Nemôžu absorbovať zvýšenie daní. 

Takéto spoločnosti buď prenesú náklady na spotrebiteľov, alebo sa pokúsia absorbovať náklady 

s rizikom ukončenia podnikania. Môžu sa javiť kaskádové účinky na malé a stredné podniky, 

spotrebiteľa a pracovné miesta, ktoré majú negatívny vplyv na blahobyt spotrebiteľov v EÚ. 

Je potrebné poznamenať, že nielen DST ako také zvyšuje náklady pre digitálne spoločnosti. 

Podniky pôsobiace v zahraničí budú tiež znášať bremeno zvýšených nákladov na zabezpečenie 

súladu so zákonom79 ktoré sa pravdepodobne premenia na vyššie ceny. 

Implementácia GDPR mala podobný účinok na európskeho spotrebiteľa využívajúceho americké 

online služby, napr. návštevníkov webových stránok niektorých amerických spravodajských 

serverov. Tie skôr zablokovali návštevníkov z EÚ, než aby dodržiavali GDRP80. Napríklad 

Washington Post zašiel ešte ďalej a zaviedol mzdovú bránu pre čitateľov EÚ. „Prémiové 

predplatné EÚ bez reklám“ stálo 90 USD (namiesto bežného základného predplatného 60 USD) a 

bolo predávané s povolením sledovať údaje čitateľov.81,82,83 

Zavedenie DST by teda s najväčšou pravdepodobnosťou viedlo k vyšším cenám pre spotrebiteľov 

v EÚ. Ak sa DST neprenesie úplne do cien, je pravdepodobné, že budú brzdené investície do IKT 

a kvalita služieb v EÚ.  

Narušenie trhu 

Návrh DST ignoruje riziká tohto návrhu pre Jednotný digitálny trh (DSM) v dôsledku nárastu 

nákladov pre firmy a spotrebiteľov a sťaženia inovácií a vývoja.  

Spoločnosť Copenhagen Economics identifikovala 5 druhov narušení trhu a dôvodov spomalenia 

digitalizácie európskej ekonomiky84: 

1. Digitálne spoločnosti stratia trhový podiel voči nedigitálnym spoločnostiam.  

Digitálne spoločnosti fungujú na niektorých trhoch s „tradičnými“ spoločnosťami, napríklad 

v prípade reklamy. Digitálne riešenia budú znevýhodnení dodatočnou daňou oproti nedigitálnym 

 
hostiteľmi, zvýšené a diverzifikované výdavky hostí v miestnych oblastiach, príjmy z daní z cestovného ruchu a trvalý 
prínos cenovej konkurencie a rozmanitosti v širšom sektore ubytovania. 
79 Additional costs, not only in form of taxes, but also data processing (e.g. only IP is not sufficient, citizenship info 
must be collected as well), accounting (3 partial taxes, separate accounting for each individual tax), tax declaration 
must be submitted electronically of with a signature (how will eBay or Amazon submit it?) 
80 The Chicago Tribune, Los Angeles Times, newspapers including The New York Daily News, amongst others 
https://www.nytimes.com/2018/05/25/business/media/europe-privacy-gdpr-us.html 
81 https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/, see also Appendix 5 
82 https://digiday.com/media/washington-post-puts-price-data-privacy-gdpr-response-tests-requirements/  
83 See Appendix 5 
84 Copenhagen Economics: The Proposed  EU Digital Services Tax: Effects on welfare, growth and revenues, 
September 2018 
https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/7/457/1537162175/copenha
gen-economics-study-on-the-eu-dst-proposal-13-september.pdf  

https://www.nytimes.com/2018/05/25/business/media/europe-privacy-gdpr-us.html
https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/
https://digiday.com/media/washington-post-puts-price-data-privacy-gdpr-response-tests-requirements/
https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/7/457/1537162175/copenhagen-economics-study-on-the-eu-dst-proposal-13-september.pdf
https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/7/457/1537162175/copenhagen-economics-study-on-the-eu-dst-proposal-13-september.pdf
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(napr. streamovacie služby vs. televízia). Existujúce „tradičné“ spoločnosti zvážia svoju expanziu 

na digitálne trhy. 

2. Spoločnosti s tržbami nad 750 miliónov eur stratia trhový podiel oproti menším 

spoločnostiam.  

Rastúce spoločnosti budú ovplyvnené vo svojej voľbe, aký biznis model zvoliť. V prípade nízkych 

ziskov (častý jav pri start upoch) môže byť hrozba DST významným faktorom v obmedzení rastu 

tržieb po kritickú hranicu. Zabrzdia sa potenciálne fúzie, či akvizície. Umelá hranica vytvára 

výraznú prekážku sama o sebe a ide proti jednému z fundamentálnych princípov OECD – 

„Neutrality and Equal treatment“. 

3. Predajcovia používajúci digitálne trhoviská stratia trhový podiel voči predajcom 

nevyužívajúceho prostredníka 

Zvýhodnení budú predajcovia s vlastným trhoviskom (e-shopom), oproti predajcom používajúcim 

tretiu stranu (Amazon a podobne).  

4. Exportéri z EÚ (predávajúci cez platformy) stratia na globálnom trhu podiel oproti predajcom 

z tretích krajín. 

Predajcovia z EÚ ponesú na globálnych trhoch dodatočnú ťarchu nákladov DST.  

5. Spolupracujúce firmy (s prítomnosťou v EÚ) stratia trhový podiel voči nespolupracujúcim 

firmám (bez prítomnosti v EÚ) vzhľadom k limitom vymáhania 

DST pravidlá sú komplikované a bude zložité až nemožné ich vymáhať od spoločností, ktoré 

nemajú zastúpenie v EÚ. EÚ a jej členské štáty nemajú nijakú páku na vymáhanie dane, či aspoň 

formálnej súčinnosti pri výpočte dane, od čínskych či iných spoločností, pokiaľ táto spoločnosť 

nemá aj zastúpenie v EÚ v podobe nejakej právnickej osoby. Globálne digitálne firmy budú 

výrazne domotivované otvárať si zastúpenie v EÚ, no svoje produkty tu predávať dokážu.  

Tieto narušenia trhu naznačujú, že očakávania pozitívnych prínosov DST sú značne 

nadhodnotené.  

Fyzická prítomnosť vo digitálnom svete – kde sa tvorí hodnota? 
Jedným z kľúčových argumentov v zavádzaní DST je, že hodnota by mala byť zdanená tam, kde je 

vytvorená. A keďže časť hodnoty digitálnych spoločnosť bola vytvorená de facto jej používateľmi 

(napr. Facebook môže predávať reklamný priestor aj vďaka tomu, že má európskych užívateľov)  

mali by aj v týchto krajinách platiť nejakú daň z vytvorenej hodnoty. 

Otáka „kde sú lokalizované digitálne služby?“ a „kde je vytvorená hodnota?“ je pre DST kritická. 

Z tradičného daňového pohľadu je však dôležitejšie, kde bola služba skonzumovaná a kde 

prebehla investícia. Problém s geolokáciou nám naznačí príklad v boxe:  
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Trojuholník digitálna spoločnosť – inzerent (SME) – užívateľ v EÚ 
Hotel na Jamajke si zakúpi reklamné služby od americkej spoločnosti Google. Obyvateľ EÚ 
chce cestovať na Jamajku a použije vyhľadávač, ktorý mu ponúkne aj reklamu na tento 
hotel. Európan si tento hotel rezervuje.  
 
Finančná transakcia medzi hotelom a Google sa udeje mimo EÚ. Európska komisia 
argumentuje, že európsky užívateľ vytvoril časť hodnoty tejto transakcie a preto má z nej 
EÚ nárok na podiel. Ktorej krajine akú hodnotu priradiť? Štandardný koncept geolokácie 
tvorby hodnoty v je prípade digitálneho priestoru bezmocný. Pri pokuse určiť fyzickú 
prítomnosť vzniká mnoho otázok. Bude definovaná na základe IP adresy užívateľa? Lokácie 
servera? Poštovej adresy dodania? Domicilu platobnej karty? Miesta platby DPH? Niektoré 
faktory možno manipulovať (napríklad zmena IP adresy pomocou VPN). Čo ak užívateľ 
služieb pochádza z inej krajiny?  

 

Záver 
DST je veľmi komplexná záležitosť s filozofickým, morálnym, ekonomickým a právnym presahom. 

Návrh tejto dane je motivovaný skôr politickými názormi jeho podporovateľov, ako 

ekonomickými argumentmi. Naopak, z pohľadu ekonómov existuje len málo dôkazov 

podporujúcich prijatie DST či už jednostranne alebo na úrovni celej EÚ. 

Na jednej strane bude mať DST nepriaznivý dopad na digitalizáciu a ekonomiku EÚ, tiež bude však 

pravdepodobne viesť k pomalšiemu rastu produktivity, čo spôsobí pomalší rast HDP. Taktiež 

pravdepodobne spomalí inovácie, vedu a rozvoj a digitalizáciu ekonomiky. 

Na blahobyt spotrebiteľov v EÚ budú mať negatívny vplyv aj vyššie ceny digitálnych služieb a v 

dôsledku implementácie DST bude podnikateľské prostredie trpieť narušením trhu. 

Navyše, návrh DST prehliada extrémnu dynamiku podnikania v oblasti informačných technológií. 

Malé podniky (startupy) môžu rýchlo vyrásť do nadnárodných spoločností, ale taktiež veľké 

nadnárodné spoločnosti sa môžu rýchlo stať malými, či dokonca zaniknúť85.  

Sektor informačných technológií je ako dopravná infraštruktúra. Nejde len o diaľnice a letiská 

reprezentované optickými káblami v ICT, ale tiež o zamestnancov, robotníkov, programátorov a 

iných zručných ľudí. Robustnosť ICT sektora je to, čo potrebuje každá krajina, obzvlášť v časoch 

ekonomickej krízy, či obavách o kybernetické hrozby keď je potrebná vysokokvalitná a rýchla 

odpoveď. DST môže túto robustnosť podkopať negatívnym účinkom na systémy rýchlej reakcie 

počas (nielen) takýchto časov. 86 Krajiny Pobaltia v tejto oblasti majú bohaté skúsenosti.  

DST je tiež – vďaka umelo nastavenému prahu – zamerané na veľké americké nadnárodné 

spoločnosti, čo je v rozpore s európskymi záväzkami zaručiť nediskriminačný prístup na trh s 

 
85 Altavista, Netscape, Xerox, Kodak, Polaroid, Iomega, Compaq, Minolta, a veľa ďalších 
86 Viac o útekoch hackerov na české nemocnice: https://www.reuters.com/article/us-czech-cyber-ostrava/czech-
hospitals-report-cyberattacks-day-after-national-watchdogs-warning-idUSKBN21Z1OH  

https://www.reuters.com/article/us-czech-cyber-ostrava/czech-hospitals-report-cyberattacks-day-after-national-watchdogs-warning-idUSKBN21Z1OH
https://www.reuters.com/article/us-czech-cyber-ostrava/czech-hospitals-report-cyberattacks-day-after-national-watchdogs-warning-idUSKBN21Z1OH
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cezhraničnými reklamnými službami. Tento konflikt môže vyústiť do obchodných vojen, ktoré by 

boli globálne škodlivé. 

Ak vezmeme do úvahy logiku podporujúcu zavedenie DST a jej potenciálne dopady, odporúčame 

iniciatívu DST zastaviť a radšej buď i) znížiť existujúce narušenie daňového systému (motivácia 

digitálnych spoločností k legálnej optimalizácii daňovej povinnosti), alebo ii) počkať aby OECD 

dokončila svoju prácu na jednotnom a koordinovanom prístupe k digitálnemu zdaňovaniu. 

Existuje však aj tretia možnosť. Ak chválime daňovú konkurenciu (tak ako to robí aj OECD), platí 

to aj pre zdaňovanie digitálnej ekonomiky. Aj keď väčšina tvorcov politík a dokonca aj digitálne 

spoločnosti považujú spletitosť rôznych a protichodných pravidiel na vnútroštátnej úrovni za 

nedostatočnú na to, aby skrotili problém digitálneho zdaňovania, konkurencia prináša - z 

dlhodobého hľadiska - najlepšie výsledky, pretože by sme mali porovnávať  dobré a zlé postupy 

a vyhnúť sa zlým prístupom, napodobňovať tie dobré (medzi ktorými sa môže objaviť aj 

NEUPLATNENIE dane z digitálnych služieb). 
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Časť 3: Reformy pre hospodársky rast  
 

Úvod 
Od čias Washingtonského konsenzu z 80. rokov sa pojem „ekonomické reformy“ spája 

s hospodárskym rastom. Na jednej strane sú zmeny makroekonomického charakteru – daňové 

reformy, zmeny vo verejných financiách a v manažovaní verejného dlhu a meny. Príklady štátov 

ako Hongkong, Singapur, Botswana, ale aj transformujúcich sa ekonomík Európy ukázali, že 

ekonomická aktivita vyžaduje dobré pravidlá. Pravidlá, ktoré pomáhajú vyjasniť a ochrániť 

vlastnícke práva, znižujú náklady sporov, znižujú neistotu a riziko. Cieľom reforiem na zvýšenie 

konkurencieschopnosti je väčšinou dosiahnuť práve tieto ciele. Bariéry pre rast predstavujú 

napríklad reštriktívne a byrokratický náročné udeľovanie povolení, či rôznych licencií, neflexibilné 

pravidlá trhu práce, či slabá vymožiteľnosť kontraktov. 

Vyššia konkurencieschopnosť by následne mala znamenať vyšší hospodársky rast a sním spojený 

rast príjmov, či zamestnanosti. Na významne narástli aj mikroekonomické reformy, 

reprezentované v poslednej dekáde najmä rebríčkom Doing Business od Svetovej banky.  

Cieľom nasledujúceho textu je ukázať vzťah reforiem a hospodárskeho rastu. Prostriedkom 

k tomuto účelu bude prehľad výskumných textov svetových akademikov. V samostatných 

komentároch sa následne venujeme dvom špecifickým aspektom: školstvu ako zdroju rastu 

a privatizácií, ako možnému spúšťaču vyššieho rastu.  

 

Prehľad vybraných akademických textov 
Regulation and growth, Simeon Djankov, Caralee McLiesh, Rita Maria Ramalho, World Bank, 

2006 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165176506001108?via%3Dihub  

Simeon Djankov je krstným otcom projektu Doing Business a jeden z hlavných proponentom pro-

biznis reforiem. V tejto práci spolu so spoluautormi využili databázu Doing Business na skúmanie 

efektu reforiem na hospodárstvo. V práci našli signifikantný pozitívny vplyv pro-biznis regulácii 

na hospodársky rast.  

 

The impact of business regulatory reforms on economic growth.  Jamal Ibrahim Haidar, Journal 

of the Japanese and International Economies, https://doi.org/10.1016/j.jjie.2012.05.004. 

Analytik Svetovej banky a Research Associate na Harvard University skúmal 5-ročný dataset 

(2006-2010) reforiem podnikateľského prostredia vyextrahovaný z reportov Doing Business. 

Celkovo sa jednalo o 1140 reforiem zasahujúcich regulácie podnikateľského prostredia. Tie 

porovnal s rastom príjmu na obyvateľa. Vyšiel mu štatisticky výnzamný výsledok, že rast reaguje 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165176506001108?via%3Dihub
https://doi.org/10.1016/j.jjie.2012.05.004
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pozitívne na mikroekonomické reformy. Každá jedna reforma spôsobila v priemere 0,15% 

dodatočný ekonomický rast. Dáta boli kontrolované o rôzne iné premenné, ako je miera korupcie, 

či PZI a ďalšie. 

 

Autor prezentoval v tabuľke aj niektoré vzťahy medzi konkrétnejšími skupinami reforiem 

a ekonomickými premennými. Napríklad každá reforma z oblasti regulácií cezhraničného 

obchodu viedla v priemere k 0,88% nárastu obchodu. 

Oproti dovtedajším výskumom rôznych autorov (najmä Simeona Djankova a jeho spoluautorom 

zo Svetovej Banky) je tento výskum zaujímavý najmä rozsahom dát.  

 

Investor protections and economic growth, Jamal Ibrahim Haidar, World Bank, 2008 

https://scholar.harvard.edu/files/haidar/files/investor_protections_and_economic_growth.pdf  

Lepšia ochrana (hlavne minoritných) investorov vedie k lepšiemu rozloženiu rizika v ekonomike 

a mala by viesť k väčšiemu ekonomickému rastu. Autor vyextrahoval súvisiace dáta z Doing 

Business a vytvoril Investor Protection Index, ktorého hodnoty následne analyzoval voči 

ukazovateľom zo 170 krajín. Výsledkom je: „I find that the level of investor protection matters 

for cross-country differences in economic growth: countries with strongprotection tend to grow 

faster than those with poor investor protection.The results from sensitivityanalysis 

reinforcetheimportance of investorprotection, especially in the disclosure and transparency 

dimension, forlong-term economic growth for all countries with differing economicand legal 

backgrounds.“ Autor upozorňuje, že popri ochrane investorov hrajú významnú rolu aj iné aspekty 

https://scholar.harvard.edu/files/haidar/files/investor_protections_and_economic_growth.pdf
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corporate governance, ako napríklad fungovanie výkonnej a dozornej rady a rovnováha medzi 

manažérskymi a kontrolnými právomocami.  

 

The Regulation of Labor, Juan C. Botero, Simeon Djankov, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-

Silanes, Andrei Shleifer, The Quarterly Journal of Economics, 2004 

https://academic.oup.com/qje/article-abstract/119/4/1339/1851075 

Rozsiahla práca kolektívu Svetovej banky na tému regulácie trhu práce. Ich záver potvrdzuje, že 

tvrdšie regulované trhy práce vykazujú menšiu aprticipáciu obyvateľšstva a vyššiu 

nezamestnanosť: „Heavier regulation oflabor is associated with lower labor force participation 

and higher unemployment, especially of the young. These results are most naturally consistent 

with legaltheories, according to which countries have pervasive regulatory styles inheritedfrom 

the transplantation of legal systems.“ 

 

Karsten Staehr a kolektív  - Reforms and economic growth in transition economies: 

Complementarity, sequencing and speed 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1015454  

Kolektív autorov z Bank of Finland, Institute for Economies in Transition mapoval dopad reforiem 

na tranzitívne ekonomiky. Zamerali sa na faktory ako postupnosť reforiem, alebo ich rýchlosť. 

Dataset zahŕňa 25 krajín, pri ktorých sa sleduje hospodársky rast a miera inflácie (ako proxy pre 

mieru ekonomickej stability). Dáta pre reformy pochádzajú z Európskej banky pre obnovu 

a rozvoj. Tie boli rozdelené do clustrov: 

• Banking reform and interest rate liberalisation 

• Competition policy 

• Governance and enterprise restructuring 

• Large-scale privatisation 

• Price liberalisation 

• Securities markets and non-bank financial institutions 

• Small-scale privatisation 

• Trade and foreign exchange system 

Výskum potvrdil jasný pozitívny vplyv reforiem na hospodársky rast. Inflácia na hospodársky rast 

vplývala negatívne a to vo všetkých častiach vzorky (neprejavil sa ani krátkodobý efekt 

Phillipsovej krivky). Široké spektrum synchronizovaných reforiem vplýva na strednodobý a 

dlhodobý rast najvýznamnejšie, hoci krátkodobo môžu spôsobiť spomalenie. Len samotná 

privatizácia a liberalizácia bez ďalších reforiem prinášajú hospodársky rast. Avšak veľká 

privatizácia bez aplikovania ďalších reforiem taký efekt nemala. Skoré nasadenie reforiem v čase 

https://academic.oup.com/qje/article-abstract/119/4/1339/1851075
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1015454
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má efekt na hospodársky rast vďaka kumulatívnemu efektu (viac rokov po reformách znamená 

vyšší celkový rast), ale mimo tohto zistenia nemala rýchlosť reforiem významný vplyv na pozitívny 

efekt na rast (tj platí „lepšie neskoro, ako nikdy“). Autori porovnávali efekt a vzájomnú závislosť 

jednotlivých reformných clustrov. Záverom je, že napríklad banková liberalizácia bez 

reštrukturalizácie podnikov môže byť škodlivá, naopak, podnikateľské reformy sú užitočné aj bez 

bankovej liberalizácie.  

 

Liberal reforms & economic growth: Current issues and interrelations, Tran a kolektív, Journal 

of International Studies https://www.jois.eu/files/8_429_Tran%20et%20al.pdf  

Autori použili databázu Doing Business a hľadali koreláciu medzi liberálnymi reformami 

a hospodárskym rastom. Krajiny naviac rozdelili do rôznych príjmových skupín. Vo všetkých 

skupinách jasne dominovai pozitívne efekty reforiem.  

 

 

 

Tax and economic growth , OECD, https://www.oecd.org/tax/tax-policy/41000592.pdf  

Práca OECD z roku 2008 popisuje daňové reformy v členských štátoch a ich efekty od 80. rokov. 

Zjednocujúcim prvkom týchto reforiem bolo znižovanie progresivity daňových sadzieb (najmä 

DPFO a DPPO) a rozširovanie daňovej bázy. Rozsiahla analýza prichádza k viacerým záverom 

v oblasti trhu práce, investícií a produktivity, čitateľa odkazujeme na pôvodný dokument, najmä 

strany 7-9. 

https://www.jois.eu/files/8_429_Tran%20et%20al.pdf
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/41000592.pdf
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Dane a ekonomický rast, Miroslav Kováč, IFP https://finance.gov.sk/files/archiv/priloha-

stranky/4766/41/2008_09_OECD_Tax_and_growth_20080428.pdf  

Práca IFP je zhrnutím vyššie spomínanej štúdie OECD a pridáva k nej slovenské dáta (do roku 

2006) 

 

Labour market reforms and economic growth – the European experience in the 1990s, Karl 

Aiginger, WIFO, 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/01443580510631414/full/html  

Práca porovnáva krajiny Európy s USA v období 90. rokov. Ako napovedá názov, zaoberá sa najmä 

zmenami na trhu práce. Prichádza k záveru, že „Regarding labour market regulation[15], growth 

is significantly higher in countries which had fewer restrictions on temporary contracts in 1990. 

[…] As far as temporary contracts are concerned, both components – namely the maximum 

length of time for which temporary contracts are legal, as well as the procedures required for 

temporary contracts, are important to good growth performances. “  

 

Structural Reforms and economic growth in emerging-Market economies, Jeannine Bailliu and 

Christopher Hajzler, International Economic Analysis Department 

https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2016/11/boc-review-autumn16-bailliu.pdf  

Práca sleduje efekt reforiem na emerging krajiny. Okrem „tradičných“ štrukturálnych reforiem 

ako je liberalizácia obchodu, či finančných služieb upozorňujú na dôležitosť reforiem v oblasti 

regulácie produktových trhov (product market regulation) a infraštruktúry. Jedným z dôvodov je 

nízka podpora a politická neschopnosť aplikovať „štandardné“ štrukturálne reformy, alebo 

naopak, klesajúce medzné výnosy v krajinách, kde sú finančné trhy a obchod už značne 

lieralizované. 

 

The Impact of Labour Market Reforms and Economic Performance on the Matching of the 

Short‐term and the Long‐term Unemployed, Sabine Klinger, Thomas Rothe, Scottish Journal of 

Political Economy https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9485.2011.00570.x  

Výskum za zameral na nemeckú sériu reforiem trhu práce okolo roku 2005 (známe ako Hartz 

reformy). Najmä prvá (deregulácia trhu práce, väčší tlak na nezamestnaných) a druhá vlna 

(reforma Federálnej agentúru pre zamestnanosť) mali pozitívny efekt na efektívnosť matchingu 

(nachádzania práce) zhruba o 10%. Tento efekt bol disproporčne vyšší pre dlhodobo 

nezamestnaných.  

https://finance.gov.sk/files/archiv/priloha-stranky/4766/41/2008_09_OECD_Tax_and_growth_20080428.pdf
https://finance.gov.sk/files/archiv/priloha-stranky/4766/41/2008_09_OECD_Tax_and_growth_20080428.pdf
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/01443580510631414/full/html
https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2016/11/boc-review-autumn16-bailliu.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9485.2011.00570.x
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Institutions, Capital Constraints and Entrepreneurial Firm Dynamics: Evidence from Europe, 

Mihir Desai & Paul Gompers & Josh Lerner, 2003. NBER Working Papers 

https://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/10165.html  

Autori sledovali dopad inštitúcií (najmä v oblasti kapitálových trhov) na podnikateľskú aktivitu v 

štátoch Európy. Autori prichádzajú k záveru: „The results regarding  entry,  exit,  firm  size,  

vintage,  and  skewness  tell  a  consistent  story.    Greater fairness  and  stronger  protection  of  

property  rights  are  critically  important  in  encouraging  both the emergence and growth of 

new enterprises, particularly in emerging markets.“ Tento efekt bol menej zrejmý vo vyspelých 

západoeurópskych štátoch.  

 

Business Environment and Firm Entry: Evidence from International Data, Leora Klapper, Luc 

Laeven a Raghuram Rajan, CEPR Discussion Papers 2004 

https://econpapers.repec.org/paper/cprceprdp/4366.htm  

Práca sa zameriava na skúmanie efektov regulácie na vstup nových firiem na trh. Na skúmanie 

využili databázu firemných údajov Amadeus. Nie prekvapivo zistili, že vyššie regulácie spomeľujú 

vstup nových firiem na trh. Negatívny efekt regulácií je o to výraznejší, o čo je sektoru 

prirodzenejší vysoký vstup nových firiem. Okrem toho v týchto „vysokoobrátkových“ odvetviach 

rástla pridaná hodnota na zamestnanca o to pomalšie, čím boli väčšie regulácie. Zaujímavým 

zistením je, že v krajinách s vyššou mierou korupcie je negatívny efekt regulácií nižší. Autori 

poznamenávajú, že niektoré regulácie majú priaznivý efekt na vstup nových firiem do niektorých 

odvetví (napríklad vo finančnom sektore).  

  

Entry regulations and labour market outcomes: Evidence from the Italian retail trade sector,  

Eliana Viviano, Labour Economics, 2008 

https://econpapers.repec.org/article/eeelabeco/v_3a15_3ay_3a2008_3ai_3a6_3ap_3a1200-

1222.htm 

Práca so zameraním na efekt regulácií vstupu na trh a ich dopadov na zamestnanosť, zameraná 

na Taliansky retail sektor, pričom porovnáva susedné regióny s podobnými charakteristikami, 

ktoré zaviedli rôzne pravidlá v oblasti maloobchodu.  Autori prichádzajú k záveru: „the paper 

presents evidence that in regions with less stringent entry regulations, retail trade employment 

does not decrease.“ Na príklade regiónov Abruzzo a Marche ukázali, že prívetivejšie regulácie 

ohľadom otvárania veľkých obchodov viedli k nárastu zamestnanosti v maloobchode v rámci 

regiónu.  

 

https://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/10165.html
https://econpapers.repec.org/paper/cprceprdp/4366.htm
https://econpapers.repec.org/article/eeelabeco/v_3a15_3ay_3a2008_3ai_3a6_3ap_3a1200-1222.htm
https://econpapers.repec.org/article/eeelabeco/v_3a15_3ay_3a2008_3ai_3a6_3ap_3a1200-1222.htm
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Komentár: Vzdelávanie ako zdroj ekonomického rastu  
Jeden z kľúčových faktorov ekonomického rastu je ľudský kapitál. Neexistuje krajina, ktorá by 

dokázala dlhodobo ekonomicky rásť bez vzdelanej pracovnej sily. Vzdelávanie však je treba 

rozlíšiť na tri stupne: základné, stredné a vysoké. Najväčší potenciál zlepšiť ekonomický stav ma 

stredné odborné vzdelávanie. 

Reforma školstva na Slovensku je ako Columbová žena. Všetci o nej stále hovoria, ale nikto ju 

nevidel. Jedným z dôvodov, prečo sa reformu nikdy nepodarilo realizovať je, že si reformátori 

vždy brali na seba „veľké sústo“. Nedostatočne priorizovali. My navrhujeme zamerať všetko 

reformné úsilie vo vzdelávaní práve na stredné školstvo.  

Cieľom reformy by malo byť: zmena financovania; odstránenie zbytočných a hlavne škodlivých 

regulácií a posilnenie fungovania duálneho vzdelávania. 

Stredné školstvo sme vybrali ako prioritu reforiem vylučovacou metódou.  

Prečo nie základné školstvo 

Aj napriek pravidelným alarmujúcim správam o tom, ako Slovenskí žiaci na základných školách 

dosahujú zlé výsledky v testovaniach PISA, poskytuje slovenské základne školstvo obstojné 

základy. Tými základmi je naučiť ľudí čítať, písať, počítať. 

V poslednom porovnávaní gramotnosti dospelých ľudí v testovaní PIAAC z roku 2013 dopadlo 

Slovensko nad pomery.87 V Európskej únii má v priemere 16,4 percenta ľudí problém rozumieť 

písanému textu. Na Slovensku to bolo 11,7 percenta. Ak by sme aj predpokladali, že školstvo sa 

u nás zhoršuje, tak určite nemôžeme hovoriť o tragédii.  

Taktiež ľudia vo všeobecnosti nadhodnocujú do akej miery dokáže základne školstvo ovplyvniť 

akademické predispozície detí. Ich distribúcia je do značnej miery vrodená a deti nie sú plastelína, 

ktorá . Potvrdzuje to aj skutočnosť, že výsledky PISA silno korelujú s úrovňou IQ. Dnes už pomerne 

dobre vieme, že úroveň IQ je silno ovplyvňovaná genetickými faktormi a ich vplyv s vekom 

narastá. 

Základné školstvo má podľa odborníkov plniť aj ďalšie úlohy ako zlepšovanie kritického myslenia 

alebo rozvíjať kreativitu. Podľa akademickej literatúry je však veľmi otázne do akej miery dokáže 

škola ovplyvniť tieto faktory.88 A ak by aj niečo takéto dokázala, vyžadovalo by to výraznejšiu 

reformu, ktorá by od základov zmenila to, čo vôbec chápeme pod základným vzdelaním a ako 

funguje školstvo. 

Z týchto dôvodov nepovažujeme kvalitu základného školstva za kľúčový determinant 

ekonomického rastu v budúcnosti. Ak existuje priestor na zlepšenie kvality základného školstva 

tak je to v sústredení sa na vzdelávanie detí zo znevýhodneného prostredia a detí, ktoré 

 
87 http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/Factsheet-Literacy_in_Europe-A4.pdf  
88 Dohladaj citaciu v caplanovi  

http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/Factsheet-Literacy_in_Europe-A4.pdf
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nedosahujú základnú čitateľský a matematickú gramotnosť. Teda na tie najhoršie školy, ktoré 

nenaučia deti základy.  

Viac komentár: Nepanikárme, deti budú v poriadku89  

Prečo nie vysoké školstvo 

Na druhej strane vysoké školstvo taktiež „trpí“ mnohými ťažko liečiteľnými chorobami. Hlavnou 

úlohou veľkej časti vysokého školstva je signalizácia. To znamená, že univerzity ani tak nezvyšujú 

ľudský kapitál, ale pomáhajú oddeliť „zrno od pleva“. To znižuje informačnú asymetriu na strane 

zamestnávateľa a dáva hodnotu vysokoškolskému diplomu. 

Z pohľadu jednotlivca predstavuje rozhodnutie vyštudovať vysokú školu a „preskákať“ všetky 

prekážky racionálne rozhodnutie, ktoré mu zvýši jeho hodnotu na trhu práce. Avšak z pohľadu 

spoločnosti predstavuje udeľovanie vysokoškolských titulov hru s nulovým súčtom a plytvanie 

miliónmi eur. Spôsobom ako znížiť toto plytvanie je zavedenie spolufinancovania vysokej školy, 

ktoré  na jednej strane znížiť celkový dopyt po štúdiu. A na druhej strane ho pomôže aspoň sčasti 

presmerovať do „produktívnejších“ odborov ako sú technické smery, kde hrá väčšiu úlohu 

zvyšovanie ľudského kapitálu a nižšiu úlohu signalizácia.  

Hlavným negatívom Slovenského vysokého školstva nie je nekvalitné vzdelanie študentov, ktorí 

tu ostali; ale ľudský kapitál študentov, ktorí odišli do zahraničia a už sa nevrátia. Toto je hlavný 

dôvod, prečo potrebujeme zlepšiť objektívnu kvalitu vysokých škôl, ale aj subjektívnu reputáciu 

v očiach absolventov stredných škôl. Vysoké školy taktiež potrebujú stratégiu na prilákanie 

kvalitných študentov zo zahraničia. Hlavne z krajín ako Ukrajina, Srbsko a podobne.  

Viac k téme komentáre Roberta Chovanculiaka: 

• https://iness.sk/sk/mame-na-slovensku-privela-vzdelavania  

• https://iness.sk/sk/neprecenujeme-ulohu-vzdelavania   

• https://iness.sk/sk/prestanme-razit-cestu-cim-viac-vysokoskolakov-tym-lepsie  

Prečo áno stredné školstvo 

Stredné školstvo by malo predstavovať vzdelávanie kde sa nepreberajú všeobecné vedomosti ako 

na základnej škole a zároveň v ňom hrá výrazne menšiu úlohu signalizačnú funkcia než na 

vysokom školstvo.90  

Navyše stredné školstvo je extrémne dôležité z pohľadu trhu práce a to na strane dopytu ako aj 

na strane ponuky.  

 
89 https://e.dennikn.sk/2179133/nepanikarme-deti-budu-v-poriadku/ 
90 Tá v prípade odborného školstva bez maturity funguje ešte opačným smerom a absolventi takýchto stredných škôl 
trpia „negatívnym signálom“. 

https://iness.sk/sk/mame-na-slovensku-privela-vzdelavania
https://iness.sk/sk/neprecenujeme-ulohu-vzdelavania
https://iness.sk/sk/prestanme-razit-cestu-cim-viac-vysokoskolakov-tym-lepsie
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Strana dopytu: Podľa štatistík UPSVARu požadujú skoro dve tretiny voľných pracovných miest 

dokončenú strednú školu. Drvivá väčšina zamestnávateľov hľadá predovšetkým kvalifikovaných 

remeselníkov alebo ľudí na obsluhu rôznych strojov. 

Strana ponuky: Absolventi stredných odborných škôl vo veľkej miere pracujú v odboroch, ktoré 

nevyštudovali. Len 10% absolventov pracuje v rovnako odbore ako študovali a až 60% z nich si 

nájde prácu mimo svoj odbor. Zvyšných 30% ostane nezamestnaných z čoho tretina nezískala ani 

výučný list.91 Nekvalitné stredoškolské vzdelanie následne vyúsťuje v potrebu ďalšej 

rekvalifikácie. Len v roku 2018 bolo do programov rekvalifikácie zapojených 13 tis. ľudí z toho 25 

% malo do 24 rokov.  

Stredné školstvo má jednoducho všetky predpoklady na to, aby sa stalo prioritou. Je dôležité z 

pohľadu trhu práce, z pohľadu budúcnosti veľkej časti mladých ľudí a je tam množstvo vecí, ktoré 

je možné spraviť okamžite a zároveň odstránia akútne nedostatky a prinesú relatívne rýchle 

výsledky. 

Čo treba zmeniť:  

• spôsob financovania, ktorý bude zohľadňovať kvalitu absolventov a ich úspešnosť na trhu 

práce  

• zmeniť nastavenie normatívov v rámci rôznych kategórii stredných škôl, tak aby lepšie 

odzrkadľovalo finančnú nákladnosť výučby 

• dôležitú právomoc ovplyvňovať počet prvých ročníkov na stredných školách (vrátane 

súkromných a cirkevných) má stále v rukách VÚC, čo vytvára konflikt záujmov.  

• racionalizácia siete stredných škôl a zrušenie nekvalitných, ktoré do jednej triedy spájajú 

nesúvisiace odbory ako autoopravárov, kuchárov a kaderníkov 

• uľahčiť podmienky pre vznik súkromných iniciatív a spolupráci škôl a zamestnávateľov 

• odstrániť zbytočné regulácie a byrokraciu v odbornom a predovšetkým duálnom 

vzdelávaní, čo umožni väčšie zapojenie zamestnávateľov do vzdelávania 

• zavedenie nového typu stredoškolského vzdelávania po vzoru z Veľkej Británie (krátke, 

praktické, vyššie vzdelávanie), ktoré na Slovensku absentuje 

• rozširovanie dobrej praxe medzi strednými školami a zamestnávateľmi ako DM drogéria, 

T-systems, bratislavský Volkswagen, hutnícka firma Intech, či Železiarne podbrezová. 

  

 
91 https://ruzsr.sk/app/webroot/CmsPlugin/files/Koncept_reformy_odborneho_vzdelavania_poda_RUZ.pdf  

https://ruzsr.sk/app/webroot/CmsPlugin/files/Koncept_reformy_odborneho_vzdelavania_poda_RUZ.pdf
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Komentár: Privatizácia ako zdroj rastu 
Efektívnosti štátnych podnikov, ich riadeniu či téme privatizácie vo východnej Európe sa venuje 

množstvo publikácií. INESS v minulosti do niektorých z nich prispel, nájdete ich v poznámkei. Pre 

účely tejto publikácie ale najlepšie poslúži veľká komparatívna štúdia výkonnosti štátnych 

podnikov v strednej a východnej Európe, ktorú Medzinárodný menový fond v spolupráci 

s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj vydal v roku 2019ii. Využili pritom finančné dáta 

podnikov z medzinárodnej databázy ORBIS a z lokálnych zdrojov.  Do analýzy spracovali údaje 

z 10 000 štátnych (tento pojem zahŕňa všetky verejne vlastnené podniky, teda aj obecné a pod.) 

a 57 000 súkromných podnikov.  

Štúdia prišla k záverom, že viac ako polovica štátnych podnikov generuje nižšie tržby na 

zamestnanca a zároveň priemerné osobné náklady na zamestnanca sú vyššie v porovnaní so 

súkromnými podnikmi z rovnakého odvetvia. Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) štátnych 

podnikov je následne nižšia. V prípade Slovenska mediánové ROE dosahuje len zhruba 75 % ROE 

privátneho sektora. Produktivita slovenských štátnych podnikov je o 25 % nižšia, ako ich 

súkromných náprotivkov.  
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Dôležitým zistením štúdie je, že čím majú štátne podniky väčšie zastúpenie v konkrétnom 

sektore, tým väčší je efekt zníženej produktivity. V teoretickej situácii, kedy by sa štátne podniky 

premenili na súkromné a dosahovali ich výkonnosť, celkový agregátny výstup ekonomiky (teda 

HDP) by v prípade Slovenska bol vyšší o 0,5 % (napr. v prípade Srbska až o 2 %). To znamená 

každoročne sa zhruba 450 miliónov eur stratí v nižšej efektivite štátnych podnikov. Táto suma je 

relatívne nízka len vďaka tomu, že množstvo verejne vlastnených podnikov na Slovensku je 

relatívne nízke. Ak by privatizácia prebehla v menšej miere, každoročné straty potenciálnej 

produkcie mohli dosahovať niekoľko miliárd eur. Ak odhadneme, že by straty ekonomickej 

výkonnosti boli vo výške 1 % naviac oproti dnešnému stavu (teda HDP by každý rok narástlo o 1 

percentuálny bod menej), tak v prípade neprivatizácie by Slovensko medzi rokmi 2006-2019 

vygenerovalo HDP nižšie oproti dnešnej realite zhruba o 68 miliárd eur. Toto obrovské číslo je 

výsledkom efektu podobnému zloženému úroku, keď aj malá zmena v každoročnom raste pri 

dostatočne dlhom období vedie k výrazným zmenám koncovej sumy. 
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Táto štúdia MMF potvrdzuje závery viacerých predchádzajúcich analýz o neefektívnosti štátnych 

podnikov (ich stručný prehľad nájdete v spomínanom dokumente MMF v kapitole 4). Obhajcovia 

štátnych podnikov na vysvetlenie ich nižšej výkonnosti často uvádzajú nefinančné dôvody ich 

existencie, plnenie nejakých špecifických spoločenských požiadaviek. Väčšina týchto argumentov 

odpadá v prostredí, kde štátne podniky majú fungujúcu súkromnú konkurenciu, ktorá dodáva 

služby v podobnej (a väčšinou skôr vyššej) kvalite. Niektoré z nich je prakticky nemožné nejakým 

spôsobom vyčísliť (napr. „národná bezpečnosť“), sú len verbálnym obratom a nedá sa nich stavať 

politika založená na faktoch. Štúdia MMF sa pokúsila zmerať aspoň jeden faktor – veľkosť ponuky 

verejných statkov a služieb. Na danej vzorke krajín však zistili, že čím vyšší podiel štátnych 

podnikov na ekonomike krajiny, tým menšia je zásoba verejného kapitálu a nižšia kvalita 

infraštruktúry.  
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Časť 4: Na dátach založené riadenie 

a financovanie školstva, príklad  Veľkej Británie  
Úvod 
Riadenie zdrojov na základe výsledkov stále nie je vo verejnej správe štandardom, ani vo 

vyspelých štátoch. V nasledujúcom texte sa podrobne pozrieme na fungovanie riadenia školstva 

vo Veľkej Británii ako na jeden z príkladov koplexného prístupu k riadeniu rezortu 

Základným dokumentom ministerstva školstva je dokument „Consolidated annual report and 

accounts“.92 Ten na ročnej báze vyhodnocuje a prepája dáta týkajúce sa troch oblastí: výkon vo 

vzdelávaní, fungovanie samotného ministerstva a výdavky vo vzdelávaní.   

Úrad vyhodnocujúci štandard vo vzdelávaní - Ofsted 
Vyhodnocovanie a zabezpečovanie kvality vzdelávania má vo Veľkej Británii na starosti viacero 

inštitúcii, ktoré sa svojou pôsobnosťou prekrývajú a vzájomne dopĺňajú. Základnou takouto 

inštitúciou je Ofsted (The Office for Standards in Education, Children's Services and Skills), ktorá 

kontroluje a vyhodnocuje kvalitu fungovania predškolského vzdelávania, vzdelávania na 1. a 2. 

stupni ale aj napríklad vzdelávanie budúcich učiteľov. 

Toto hodnotenie je neustále aktualizované a vylepšované. V roku 2019 bol prijatý nový zákon 

„Education Inspection Framework (EIF)”.93 Zmenou prešli oblasti, ktoré sú hodnotené aj samotný 

dôraz na hodnotené faktory. Ciel bol preniesť dôraz napr. od jednoduchého formálneho 

hodnotenia vedomostí žiakov k hodnoteniu podpory osobného rozvoja žiakov a študenotv 

školami.    

Dôležitou súčasťou hodnotenia je, že sa vykonáva oproti benchmarku a následne sa informuje 

parlament o podiely rôzne kvalitných škôl a ich vývoj v čase.  

Napríklad na zakladne posledného reportu vieme, že podiel „vynikajúcich“ materských škôl 

minulý vzrástol z 4% v roku 2018-19. na 8% in 2019-20. Podiel materských škôl, ktoré nedosahujú 

požadovanú kvalitu klesol medzi rokmi 2017 a 2020 z 19 % na 14 %. Dlhodobo stanovený cieľ 

Ministerstva Školstva je 10%.  

Podobne hodnotí Ofsted aj základné školy.94 Toto hodnotenie dáva obraz o podiely 

a nekvalitných škôl a ich umiestnení v krajine a umožňuje následne vytvárať špecializované 

programy na pomoc týmto školám a učiteľom (ako popísané nižšie).  

 
92 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/932905/DfE_
consolidated_annual_report_and_accounts_2019_to_2020_-_print_ready_publication.pdf  
93 https://www.gov.uk/government/publications/education-inspection-framework  
94 https://www.gov.uk/government/publications/state-funded-schools-inspections-and-outcomes-as-at-31-august-
2019/state-funded-schools-inspections-and-outcomes-as-at-31-august-2019-main-findings  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/932905/DfE_consolidated_annual_report_and_accounts_2019_to_2020_-_print_ready_publication.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/932905/DfE_consolidated_annual_report_and_accounts_2019_to_2020_-_print_ready_publication.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/education-inspection-framework
https://www.gov.uk/government/publications/state-funded-schools-inspections-and-outcomes-as-at-31-august-2019/state-funded-schools-inspections-and-outcomes-as-at-31-august-2019-main-findings
https://www.gov.uk/government/publications/state-funded-schools-inspections-and-outcomes-as-at-31-august-2019/state-funded-schools-inspections-and-outcomes-as-at-31-august-2019-main-findings
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Navyše Ofsted vyhodnocuje aj čo sa deje s minulosti kontrolovanými školami a ako sa posúvajú 

v hodnotení, t.j. či sa zlepšujú alebo zhoršujú. 
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V školskom roku 2018/2019 realizoval Ofsted na základných školách skoro 5000 hodnotení 

z celkového počtu 20 000 škôl. K hodnoteniu sa tak dostala približne štvrtina škôl a skontrolovať 

kvalitu a úroveň všetkých škôl trvá vo Veľkej Británii približne 4 roky.  

 

Pre porovnanie, na Slovensku školská inšpekcia v školskom roku 2018/2019 zhodnotila „Stav a 

úroveň pedagogického riadenia, výchovno-vzdelávacieho procesu a podmienok výchovy 

a vzdelávania“ na 79 základných škôl z približne 2100, ktoré na Slovensku máme. Teda približne 

3,8 %. Vyhodnotiť úroveň vzdelávania by inšpekcii trvalo približne 26 rokov.95 

Tieto hodnotenia sú dôležité z dvoch pohľadov. Na jednej strane je kľúčové vedieť, ktoré školy 

systematicky zlyhávajú, neposkytujú kvalitné vzdelávanie a sú zodpovedné za veľkú časť žiakov, 

ktorí zlyhávajú v medzinárodných testovania. Na druhej strane je potrebné identifikovať výborné 

školy s dobrými praktikami, ktoré sa môžu popísať a následne pomôcť replikovať na priemerných 

alebo horších školách.  

Ministerstvo napríklad finančne podporilo 130 trustov excelentných škôl (tzv. multi-academy 

trusts (MATs)) s cieľom posilniť ich vnútorne kapacity a umožniť im a motivovať ich, aby 

vstupovali do tzv. „cold spots“. To sú dlhodobo slabé školy, ktoré dosahujú zlé výsledky.  

Okrem toho ministerstvo založilo nový typ MAT tzv. Falcon Ed. Ide o trusty, ktoré sa nachádzajú 

najbližšie pri nekvalitných školách. Boli vybrané dve pilotné oblasti Lancashire a West Yorkshire 

a v nich sa bude testovať a následne vyhodnocovať ich vzájomná spolupráca. Podobný cieľ má aj 

 
95 https://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/SPRAVY/2019/121_KI_ZS_2018_19.pdf  

https://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/SPRAVY/2019/121_KI_ZS_2018_19.pdf
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National Leaders of Education National Leaders of Education (NLEs), ktorý spája výborných 

riaditeľov a vedúcich učiteľov, ktorí následne pomáhajú personálnu slabších škôl. A taktiež 

Opportunity Areas program, ktorý je zameraný na deti z oblastí so zlým socioekonomickým 

prostredím. Program finančne podporuje projekty na zlepšenie gramotnosti detí a profesionálny 

rozvoj miestnych učiteľov. Na zlepšenie anglického jazyka, písania a čítania sa zameriavajú tzv. 

English Hubs, ktoré fungujú predovšetkým v blízkosti škôl so zlými výsledkami a detí zo 

znevýhodneného prostredia. Momentálne prebieha zber dát a vyhodnocovanie ako je tento 

projekt úspešný.96 

Take away pre Slovensko:  

Potrebujeme lepšie dáta, vďaka ktorým identifikujeme nekvalitné školy, kde je vysoká 

koncentrácia slabých žiakov. A zároveň identifikujeme aj kvalitné školy, ktoré excelujú. Následne 

je potrebné nastaviť viaceré pilotné programy, ktoré umožnia kooperaciu a vzájomné sa učenie 

medzi týmito školami.  

 

Ďalšie kontrolovanie a hodnotenie kvality  
 

Učitelia:  

Hodnotenie výsledkov učitelov sa odohráva raz ročne. Hodnotenie sa realizuje na základe The 
Education (School Teachers’ Appraisal) (England) Regulations.97 Výkon učiteľov je hodnotený voči 
„národnému štandardu“ a ich vlastným osobným cieľom. Od septembra 2014 je aj odmeňovanie 
učiteľov prepojené s ich výsledkami v rámci hodnotenia.  

Vyššie vzdelávanie:  

Vo vyššom vzdelávaní kontroluje kvalitu vzdelávania nezávislá inštitúcia Office for Students 

(OfS)98, ktorá začala fungovať od roku 2018. OfS nahradila dve staršie organizácie Higher 

Education Funding Council for England (HEFCE) and the Office for Fair Access (OFFA). Jej 

prvotným cieľom je presadzovať záujem študentov a kontrolovať a hodnotiť poskytovateľov 

vyššieho vzdelávania. 

 
96 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/932905/DfE_
consolidated_annual_report_and_accounts_2019_to_2020_-_print_ready_publication.pdf  
  
97 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/115/contents/made  
98 https://www.officeforstudents.org.uk/  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/932905/DfE_consolidated_annual_report_and_accounts_2019_to_2020_-_print_ready_publication.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/932905/DfE_consolidated_annual_report_and_accounts_2019_to_2020_-_print_ready_publication.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/115/contents/made
https://www.officeforstudents.org.uk/


73 
 

V roku 2018 OfS publikovala základný rámec fungovania kvalitného vyššieho vzdelávania: 

Securing student success: Regulatory framework for higher education in England.99 V rámci neho 

sa sústredí na štyri hlavné parameter:  

• Do akej miery majú prístup k vyššiemu vzdelávaniu študenti zo slabšieho 

socioekonomického prostredia 

• Kvalitu akademického ale aj praktického vzdelania  

• Miera do akej sa absolventi uplatňujú na trhu práce alebo dokážu ďalej študovať a ich 

kvalifikácia sa častom zlepšuje 

• Hodnota za peniaze 

OfS úzko spolupracuje s dvoma agentúrami: Higher Education Statistics Agency (HESA) a Quality 

Assurance Agency for Higher Education (QAA), ktoré zabezpečujú kvalitné dátové podklady 

a pomáhajú vykonávať kontroly kvality a štandardov poskytovateľov vzdelávania. 

Vo vyššom vzdelávaní ďalej pôsobia ďalšie inštitúcie sledujúce kvalitu vzdelania.  

the Quality Code for Higher Education100 stanovuje očakávania a základné postupy od 

poskytovateľov vzdelávania 

Nezávislí kontrolóri, ktorí vyhodnocujú akademické štandardy poskytovateľov vysokoškolského 

vzdelania prostreníctvom Research Excellence Framework. 101 

Publikácie s indikátormi výkonov a kvality, ktoré vydáva Higher Education Statistics Agency 

(HESA)102 

Teaching Excellence and Student Outcomes Framework (TEF) poskytuje framework na 

hodnotenie kvality pedagógov učiacich na univerzitách.103 

 

Ďalšia podpora tvorby politík a rozpočtov vo vzdelávaní 
Celkový dohľad nad verejným rozpočtovaným v UK realizuje Her Majesty's Treasury (HM 

Treasury). Táto inštitúcia poskytuje aj poradenstvo a vedenie v oblasti robenia verejných politík 

pre centrálnu vládu. Hlavným dokumentom je tzv. Zelená kniha (Green Book)104, v ktorej sú 

návody a najlepšie praktiky ako pripravovať a analyzovať navrhované politiky, tak aby priniesli 

 
99 https://www.officeforstudents.org.uk/media/1047/ofs2018_01.pdf  
100 https://www.qaa.ac.uk/quality-code  
101 https://www.ref.ac.uk/ 
102 https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/performance-indicators  
103 https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/teaching/what-is-the-tef/  
104 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/938046/The_
Green_Book_2020.pdf  

https://www.officeforstudents.org.uk/media/1047/ofs2018_01.pdf
https://www.qaa.ac.uk/quality-code
https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/performance-indicators
https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/teaching/what-is-the-tef/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/938046/The_Green_Book_2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/938046/The_Green_Book_2020.pdf
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čím najväčšiu hodnotu za peniaze a minimalizovali sa rizika ich zlyhania. Taktiež pokrýva 

metodiku spätného vyhodnocovania politík. 

Naprieč rezortami poskytuje služby podpory, rozvoja a vyhodnocovania politík aj Government 

Social Research (GSR).105 

Najväčšiu zodpovednosť za kvalitu verejných politík ma Cabinet Office,106 ktorí okrem tvorby 

a implementácie politík aj koordinuje ich činnosť naprieč rezortami. V rámci svojich aktivít 

vytvoril tieto iniciatívy:  

• Open Policy Making toolkit – ide o sadu nástrojov a technik ako vytvárať otvorené a na 

zákaznikov zamerané politiky.107 

• What works network – cieľom je zlepšiť „na dôkazoch založené“ tvorenie politík 

a rozhodnutí vo verejnom sektore. V rámci tejto iniciatívy pôsobí aj  Education 

Endowment Foundation (EEF)108 and the Sutton Trust109.  

Ďalšia inštitúcia, ktorá realizuje dohľad nad tvorbou verejných politík je Public Accounts 

Committee (PAC)110, ktorá funguje v rámci parlamentu. Jej hlavným cieľom je skúmať hodnotu za 

peniaze, t.j. ekonomickosť, efektivitu a účinnosť použitia verejných peňazí. Vo všeobecnosti jej 

cieľom je kontrolovať a brať na zodpovednosť vládne inštitúcie.   

S PAC úzko spolupracuje National Audit Office (NAO)111, ktorý taktiež kontroluje efektivitu 

a účinnosť použitia verejných zdrojov.  

 

Zaujímavé data pointy v školstve 
Ministerstvo školstva podporuje lokálne vlády a školy pri ich poskytovaní extra služieb deťom so 

špeciálnymi potrebami. Pri tejto úlohe merajú a vyhodnocujú rôzne faktory, napríklad tréningovú 

kapacitu odborníkov, ktorí školia personál na prácu s deťmi so špeciálnymi potrebami. 

V poslednom školskom roku zvýšili túto tréningovú kapacitu z 1 251 dní na 1 335 dní. Znova 

Ofsted meria kvalitu aj pri tomto type služieb (Ofsted Care Quality Commission SEND)112 

Vo Veľkej Británii majú taktiež problém s atraktivitou učiteľského povolania. Pri snahe o jeho 

zatraktívnenie merajú napríklad „pracovnú záťaž“ učiteľov s cieľom znížiť tlak na prepracovanie. 

 
105 https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-government-social-research-profession 
106 https://www.gov.uk/government/organisations/cabinet-office  
107 https://www.gov.uk/guidance/open-policy-making-toolkit  
108 https://educationendowmentfoundation.org.uk/about/  
109 https://www.suttontrust.com/about-us/  
110 http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/public-accounts-committee/  
111 https://www.nao.org.uk/  
112 https://www.cqc.org.uk/news/stories/update-special-educational-needs-disability-send-inspections  

https://www.gov.uk/government/organisations/cabinet-office
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http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/public-accounts-committee/
https://www.nao.org.uk/
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Vďaka zbieraným dátam vedia, že medzi rokmi 2016 a 2019 poklesla pracovná záťaž učiteľov 

a senior lídrov na školách o 5 hodín týždenne.113  

Tento pokles záťaže je výsledkom projektu „Curriculum fund“, ktorého cieľom je znížiť zbytočnú 

záťaž učiteľov pri plánovaní obsahu vzdelávania a pripravovania zdrojov výučby. Projekt ponúka 

vysokokvalitné a prepracované „Complete Curriculum Programmes“, z ktorých môžu učitelia 

čerpať pri príprave vyučovania (schemes of work, lesson plans and teacher guidance). Podľa 

prieskumu medzi učiteľmi momentálne 46% učiteľov využíva tento projekt. Dôležité je, že je toto 

kurikulum dobrovoľné.    

Ďalej zlepšiť atraktivitu povolania učiteľov sa snažia cielene zameraním sa na predmety, kde 

učitelia chýbajú v neväčšej miere. Ministerstvo ponúka štipendium £26,000 pre študentov 

učiteľstva v predmetoch chémia, fyzika, matematiky a cudzie jazyky. Plus ďalšie príplatky vo výške 

£6,000, keď sa zamestnajú v školstve učitelia týchto odborov. A absolventi pedagogických fakúlt, 

ktorí študovali prírodné vedy môžu požiadať o vrátenie splátok ich študentského dlhu, ktoré 

zaplatili počas 11 rokov.114   

 

Reformné úsilie vo vyššom a odbornom školstve  
Veľká Británia aj napriek vysokej kvalite vysokého školstva, ktoré vyhľadávajú študenti z celého 

sveta a napriek relatívne fungujúcemu duálnemu vzdelávaniu, do ktorého je zapojených 20% 

zamestnávateľov neustále reformuje, vylepšuje a inovuje v oblasti vyššieho vzdelávania 

a prípravy študentov na ich budúcu kariéru a zamestnanie.  

Prehľad posledných dvoch rokov:  

V roku 2018  

Ministerstvo vydalo nový súbor odporúčaní ako riadiť a zlepšovať kvalitu poskytovateľov vyššieho 

vzdelávania. Nesie názov: Further education corporations and sixth-form college corporations: 

governance guide.115 Dokument je predovšetkým pre stredné školy a tzv. sixth-form college 

corporations – čo sú niečo ako u nás gymnázia.  

 
113 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/932905/DfE_
consolidated_annual_report_and_accounts_2019_to_2020_-_print_ready_publication.pdf s. 65 
114 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/932905/DfE_
consolidated_annual_report_and_accounts_2019_to_2020_-_print_ready_publication.pdf  
115 https://www.gov.uk/guidance/fe-governance  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/932905/DfE_consolidated_annual_report_and_accounts_2019_to_2020_-_print_ready_publication.pdf
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https://www.gov.uk/guidance/fe-governance
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Ministerstvo vydalo zmeny v reportovaní výkonov stredného školstva s cieľom posilniť dátovú 

bázu.116 Zmene predchádzala rozsiahla konzultácia.117  

Ministerstvo vyhlásilo nový projekt na podporu vzdelávania dospelých ľudí v nových tréningoch 

a kurzoch, ktoré sú zamerané na zlepšenie odborného vzdelania existujúcich zamestnancov alebo 

tých, čo si hľadajú pracú.118  

Na ministerstve školstva majú funkciu „Apprenticeships and Skills Minister“, ktorý ohlásil, že 

vytvára komisiu z najlepších riaditeľov odborných stredných škôl s cieľom vytvoriť podporu 

školám, ktoré dosahujú slabé výsledky.  

V roku 2019  

Otvorenie prvého Institutes of Technology (IOTs)119, ktorý pozostáva zo spolupráce medzi 

poskytovateľmi stredného vzdelávania a zamestnávateľmi. Zameriavajú sa na poskytovanie 

technického vzdelávania na stredných školách v rámci odborov STEM. Druhá vlna prihlášok bude 

pokračovať v roku 2020.120 

Decentralizácia vzdelávania dospelých. Ministerstvo presunulo časť finančných zdrojov 

a možnosti rozhodovať o ich použití na miestnej samosprávy.121  

Ministerstvo školstva spustilo rozsiahle hodnotenie stredného odborného vzdelávania vo 

vybraných odboroch ako účtovníctvo, strojárstvo, manažment, laboratórna prax atď. Cieľom je 

zvýšiť prestíž týchto odborov a ich hodnotu z pohľadu zamestnávateľov.122 

CASE STUDY: T Level 
Najnovším projektom je vytvorenie nového stupňa vzdelávania tzv. T Level.123 Je to vzdelávanie, 

na ktoré sa môže prihlásiť žiak, ktorý dokončí niečo ako u nás „základnú školu“, prešiel 

záverečným testovaním a je vo veku od 16. 

V čom je toto vzdelávanie iné? Tvorcovia ho prezentujú ako alternatívu medzi klasickým 

všeobecným stredným vzdelaním bez dotyku s praxou a praktickým duálom v rámci konkrétneho 

odboru, kde žiak trávi väčšinu času u zamestnávateľa. Teda T Level je pre žiakov, ktorí sa ešte 

necítia na prácu, ale chcú nejaké praktickejšie zručnosti, s ktorými sa môžu zamestnať.  

 
116 https://www.gov.uk/government/consultations/performance-reporting-fe-college-groups-and-multi-site-
colleges  
117 https://consult.education.gov.uk/fe-college-quality-and-resilience-team/performance-reporting-for-fe-college-
groups-and-mu-1/  
118 https://www.gov.uk/government/news/multi-million-pound-fund-for-adult-learning-announced  
119 https://www.gov.uk/government/publications/institutes-of-technology--2  
120 https://www.gov.uk/government/publications/institutes-of-technology-wave-2-competition-prospectus  
121 https://www.gov.uk/guidance/adult-education-budget-aeb-devolution  
122 https://consult.education.gov.uk/higher-technical-level-4-5-review-team/higher-technical-education/  
123 https://www.gov.uk/government/publications/introduction-of-t-levels/introduction-of-t-levels#grading-and-
certification  
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T Level vzdelanie má dve hlavné výhody, ktoré by mohli byť zaujímavé aj pre nás na Slovensku: je 

extrémne krátke a je zamerané na profesie, kde chýbajú ľudia.  

Vzdelanie formou T Level trvá dva roky. Keď sa na Slovensku povie dvojročná škola, predstavíme 

si úplne najnižšiu úroveň vzdelania pre tých akademicky najslabších študentov. Je na čase zmeniť 

túto stigmu krátkeho pobytu v školskom zariadení. Pri štúdiu na dĺžke nezáleží. Dlhé roky 

strávene za lavicou negarantujú kvalitné vzdelanie. Stačí sa pozrieť na vysoké školstvo. Slovenskí 

študenti trávia na vysokých školách v priemere o rok dlhšie ako ich zahraniční kolegovia. A na 

kvalite sa to príliš neodráža.   

T Level navrhli ľudia z praxe spolu s dôležitými zamestnávateľmi ako Fujitsu alebo Skanska. 

Ponúka viac vzdelávania v triedach než klasické duálne vzdelávanie, kde študent strávi 80 % času 

u zamestnávateľa. V prípade T Levelov to bude naopak – dáva tak väčšiu rolu teoretickému 

vzdelávaniu. Stále však garantuje minimálne 45 dní na odbornej praxi. Po ukončení absolvent 

dostane štátom uznaný diplom, ktorý obsahuje sumár jeho výsledkov (niečo ako naša maturita) 

a informácie o kvalifikácii, ktorú nadobudol.  

Tento rok otvorili tri „T“ odbory: plánovanie a projektovanie stavieb; digitálny dizajn a vývoj; 

a vzdelávanie a starostlivosť o deti. Ďalšie roky sa plánujú otvoriť odbory aj pre právne služby, 

účtovníctvo, zdravotníctvo, obchodnú administratívu, IT podporu a podobne. 

  

 

 

  

 

 
i http://4liberty.eu/wp-content/uploads/2017/10/SOS-SOEs_REVIEW7_FULL.pdf a http://4liberty.eu/wp-
content/uploads/2018/01/SOE-in-CEE.pdf  
ii https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/DP/2019/English/RRSOECESEEEA.ashx 
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