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KAPITOLA 1 
Úvod do da ňovej teórie 
 

1.1 Prečo dane? 

1.1.1 Úvod 

     V tejto úvodnej časti sa zaoberáme všeobecnými súvislosťami daní a daňovej sústavy. Jej 
úlohou je postaviť problematiku daní do širšieho rámca, tak aby čitateľ videl problematiku 
popísanú v jadre nášho textu komplexnejšie a rozumel na čo a komu vlastne dane slúžia. Stále 
platí, že bežný občan na Slovensku od štátu požaduje, aby plnil množstvo funkcií, poskytoval 
mu „zadarmo“ vzdelávanie, zdravotnícke služby a pod. Zároveň sa však často dane považujú 
za zlo a obmedzovanie slobôd občana. Problematika je však podstatne zložitejšia. 

 

1.1.2 Ciele 

     Po preštudovaní tejto časti by mal čitateľ porozumieť nasledovným okruhom problémov: 

1. Prečo štát musí vyberať dane – aké úlohy z nich financuje? 

2. Aký je rozsah a vývojové trendy zásahov štátu do mechanizmov fungovania modernej 
trhovo orientovanej ekonomiky? 

3. Ktoré sú základné problémy spôsobujúce častú neefektívnosť štátnych zásahov do 
ekonomického mechanizmu?. 

 

1.1.3 Návod ku štúdiu 

     Táto učebná jednotka má charakter všeobecného úvodu. Jej preštudovanie by nemalo 
zabrať viac ako 2 hodiny. V prípade, že svojím obsahom čitateľa zaujme tak, že si bude 
chcieť rozšíriť svoje poznatky o úlohe štátu v modernej ekonomike a spoločnosti a o rôznych 
pohľadoch na túto problematiku, bude nutné, aby venoval pomerne dosť času preštudovaniu 
ďalšej odporučenej literatúry a prípadovým štúdiám, ktoré sú uvedené v závere manuálu. 

 

1.1.4 Funkcie štátu v trhovo orientovanej ekonomike  

 

Od narodenia až do konca života je naša existencia mnohorakými formami 
ovplyvňovaná prostredníctvom aktivít štátu. 

        J.E. Stiglitz (1988) 
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     V každom zo súčasných vyspelých štátov zohráva štát v ekonomike, ale aj celkovo pri 
riadení spoločnosti, mimoriadne významnú úlohu. Niet prakticky žiadnej činnosti, ktorá by 
nebola vo väčšej alebo menšej miere ovplyvňovaná štátnymi intervenciami najrozličnejšieho 
charakteru. Stačí si uvedomiť - len čo ráno vstaneme, zobudia sa mnohí z nás (zatiaľ) v 
komunálnom alebo družstevnom byte. Cestujeme do práce verejnou dopravou, alebo po 
"štátom" postavených a udržiavaných cestách. Využívame elektrinu, vodu,  pohonné hmoty, 
ktorých ceny stále reguluje štát. Sledujeme verejno-právnu alebo súkromnú televíziu,  prenos 
signálu ktorých zabezpečuje a reguluje štát.  

     Štát je a dlhodobo bude neoddeliteľnou súčasťou každej ekonomiky, či sa to už niekomu 
páči alebo nie. Štát môže ekonomike v množstve vecí pomôcť, ale na druhej strane aj 
množstvom aktivít  “ublížiť “, k čomu sa vrátime v poslednej časti tejto jednotky. Aktivity 
štátu je však nevyhnutné z niečoho financovať – hlavným zdrojom v tomto smere sú práve 
dane, ktoré obvykle tvoria viac ako 90% príjmovej základne štátu. Štát teda na plnenie svojich 
funkcií nemá žiadne (skoro žiadne) vlastné prostriedky, ale spravuje prostriedky, ktoré získal 
jednotlivými formami zdanenia od občanov – daňových poplatníkov.  

     Potom ale platí, že občan, ktorý štátu poskytuje zdroje, má aj družstevnom byte. Cestujeme 
do práce verejnou dopravou, alebo po "štátom" postavených a udržiavaných cestách. 
Využívame elektrinu, vodu,  pohonné hmoty, ktorých ceny stále reguluje štát. Sledujeme 
verejno-právnu alebo súkromnú televíziu,  prenos signálu ktorých zabezpečuje a reguluje štát.  

     Štát  je a určite ešte dlhodobo bude neoddeliteľnou súčasťou každej ekonomiky, či sa to už 
niekomu páči alebo nie. Štát môže ekonomike v množstve vecí pomôcť, ale na druhej strane 
aj množstvom aktivít  “ublížiť “, k čomu sa vrátime v poslednej časti tejto jednotky. plné 
právo (a povinnosť) kontrolovať, ako štát jeho prostriedky využíva, či mu ich „vracia“ 
prostredníctvom poskytovania jednotlivých verejných služieb. K tomu, aby mohol sledovať 
a kontrolovať, potrebuje podstate fungovania štátu rozumieť. 

     Vo vyspelých trhových (zmiešaných) ekonomikách prechádza cez verejné rozpočty cca 
polovica HDP. Tieto prostriedky sa využívajú na zabezpečovanie jednotlivých funkcií, ktoré 
štát v danom systéme plní. Hlavné ekonomické funkcie štátu v trhovo orientovanej 
ekonomike môžeme definovať nasledovne: 

1.  Tvorba právneho systému a prostredia pre slobodné podnikanie. 

2.  Makroekonomická regulácia. 

3.  Redistribúcia (ekonomické zabezpečovanie sociálnej politiky). 

4.  Alokatívna funkcia - zabezpečovanie mikroekonomickej efektívnosti. 

 

     Štát by mal vytvárať právne podmienky a právne prostredie pre individuálne podnikanie (a 
teda samozrejme aj pre individuálnu spotrebu). Pokiaľ nie sú napr. právne upravené 
dodávateľsko-odberateľské vzťahy medzi podnikmi a organizáciami, nie sú vytvorené 
podmienky, aby sa daný subjekt mohol dovolať svojich práv (napr. voči dlžníkom) a všetky 
ďalšie nevyhnutné právne podmienky podnikania, celkový ekonomický systém bude len 
ťažko efektívne fungovať. Regulácia ekonomiky prostredníctvom jednotlivých právnych 
predpisov (zákony, vyhlášky, nariadenia) je nevyhnutná, jej nedostatok alebo prebytok je 
škodlivý. Právna ekonomická regulácia má vytvárať podmienky, aby podniky mohli efektívne 
fungovať, nemá však predpisovať nepodstatné detaily, alebo nariaďovať podnikom ako majú 
v tých ktorých podmienkach postupovať. Slobodné podnikanie je založené na motivácii 
prostredníctvom tvorby zisku. Pokiaľ je táto motivačná funkcia narušená napr. nevhodnými 
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formami štátnych intervencií (napr. ak štátny úradník má právo posudzovať, či dohodnutá 
cena v konkurenčnom prostredí je opodstatnená), potom ekonomika aj spoločnosť stagnujú. 

     Makroekonomická regulácia (národohospodárska úroveň) vznikla v podstate ako dôsledok 
veľkej hospodárskej krízy pred druhou svetovou vojnou (jej akoby otcom je J.M. Keynes). 
Jednotlivé ekonomické školy sa dodnes nezhodli na tom, či makroekonomická regulácia je 
vôbec nevyhnutná a najmä v tom, v akom rozsahu by sa mala realizovať1.  Ako hlavné zložky 
makroekonomickej regulácie sa uvádzajú: 

� stimulácia ekonomického rastu 

� regulácia miery nezamestnanosti 

� regulácia miery inflácie 

� vyrovnanosť platobnej bilancie štátu. 

 

     Aktivity štátu v uvedených oblastiach sa môžu na prvý pohľad zdať ako nevyhnutné a 
prínosné. Situácia však nie je až tak jednoduchá - mnohé ekonomické školy túto funkciu štátu 
vidia úplne v iných rozmeroch, alebo úplne odmietajú. 

     Každý štát sa výrazne angažuje v sociálnej oblasti, kde prostredníctvom množstva 
redistribučných aktivít garantuje minimálnu životnú úroveň a ďalšie sociálne istoty. Na prvý 
pohľad by sa mohlo zdať, že oblasť ekonomiky a sociálneho zabezpečenia spolu priamo 
nesúvisia a jediný priamy vzťah medzi nimi je úloha ekonomiky vytvoriť zdroje pre výplatu 
sociálnych dávok a zabezpečenie sociálnych služieb. Aktivity štátu, ako aj individuálnych 
subjektov v sociálnej oblasti sú však s ekonomikou veľmi úzko prepojené a jednoznačne majú 
sociálno-ekonomický charakter. Jednou z hlavných podmienok fungujúcej ekonomiky je 
sociálny zmier - spomeňme si, že už starí Rimania vychádzali z hesla “chlieb a hry”.  
Ekonomický systém preto musí vytvoriť podmienky, aby sa v opodstatnených prípadoch 
presunula časť prostriedkov od bohatších jednotlivcov k tým, ktorí sú chudobní. Tento presun 
sa v odbornej literatúre nazýva redistribúcia a realizuje sa najmä prostredníctvom tzv. 
transferových platieb, ktoré môžu mať peňažný alebo vecný charakter. Transferové platby 
tvoria v súčasnosti v priemere cca polovicu všetkých verejných výdavkov vo vyspelých 
krajinách a ich rozsah sa stále zvyšuje. 

     Medzi najvýznamnejšie položky transferových platieb patria predovšetkým dôchodky, 
ktoré sa v súčasnosti stávajú jednou z problémových oblastí západných krajín. Kým počet 
obyvateľov v produktívnom veku stále klesá, počet dôchodcov vplyvom predlžovania života 
sústavne narastá - stále menší počet pracujúcich musí hradiť stále rastúci objem požiadaviek 
na výplatu dôchodkov. Riešenia sa hľadajú v posune hranice veku pre odchod do dôchodku, 
možnostiach zamestnávania aj po dosiahnutí dôchodkového veku a v zavádzaní financovania 
prostredníctvom dôchodkových fondov. 

     Ďalšou oblasťou, ktorá výrazne vplýva na rast verejných výdavkov vo väčšine krajín je 
verejne financované zdravotníctvo. Zdravotný stav obyvateľstva sa zhoršuje, sústavne 
vznikajú nové liečebné technológie, drahšie lieky. V prípade, že štát nenájde účinné nástroje, 
ako limitovať rozsah výdavkov na zdravotníctvo, tlak na rast výdavkov stále narastá (ako z 
humánnych, tak aj komerčných  dôvodov) a tým narastá aj tlak na verejné zdroje. 

                                                 
1 Pozri napr. diela zaoberajúce sa problematikou vývoja ekonomických teórií, skriptá Uramová a kol,, alebo 
učebnica Lisý a kol. 
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     Medzi ďalšie významné oblasti sociálno-ekonomického charakteru patrí aktívna a pasívna 
politika zamestnanosti. Úlohou aktívnej politiky je predchádzať vzniku nezamestnanosti alebo 
jej ďalšiemu nárastu (rozvojové programy, rekvalifikačné kurzy). Hlavnou zložkou pasívnej 
politiky zamestnanosti je výplata dávok nezamestnaným občanom. 

     Nemalou výdavkovou položkou je aj výplata dávok a poskytovanie služieb sociálne 
odkázaným osobám, ktorá by im mala zabezpečiť prežitie na úrovni stanoveného sociálneho 
minima. 

     Základným rozporom sociálneho zabezpečenia je problém demotivácie, ktorý vyplýva z 
toho, že poskytovanie sociálnych dávok v akejkoľvek podobe demotivuje obidva hlavné 
zúčastnené subjekty: 

� prijímateľa,  ktorý sa začne spoliehať na pomoc štátu 

� subjekt,  ktorému sú prostriedky odoberané (podnikateľa). 

 

     Klasickým príkladom demotivácie na strane prijímateľa (typickým pre Slovensko) dávky 
môže byť  problém dávok v nezamestnanosti. Ak sú natoľko vysoké, že zabezpečia dôstojné 
podmienky pre nezamestnaných, mnohí z nich sa rozhodnú nehľadať si nové zamestnanie, 
pretože ich príjem by sa podstatne nezvýšil. Existuje niečo ako “pasca chudoby”. Jednotlivec 
môže vďaka zvýšenej pracovnej aktivite viacej zarobiť v zamestnaní, avšak vzhľadom k 
tomu, že stratí nárok na sociálne dávky (u nás napr. výchovné na deti), reálny príjem rodiny sa 
zníži - čo výrazne demotivuje.  

     Vysoká miera prerozdeľovania (redistribúcie) negatívne pôsobí  na podnikateľské 
prostredie v tej-ktorej krajine. Ak miera zdanenia príjmu podnikateľa presiahne určitú 
hranicu, tento stráca záujem na zvyšovaní príjmu, hľadá únikové východiská a možnosti 
(Lafferova krivka). Klasickým príkladom bolo presťahovanie sa špičkových tenisových 
hviezd do Monackého kráľovstva. 

     Z uvedených dôvodov bude redistribúcia vždy určitým kompromisom - kompromisom 
medzi efektívnosťou a rovnosťou. Príliš nízka miera prerozdeľovania spôsobí sociálne 
problémy, sociálne nepokoje a týmto spôsobom následné ekonomické problémy. Nadmerné 
prerozdeľovanie spôsobí zníženie výkonnosti ekonomiky priamo - za to, že zabezpečíme 
všetkým občanom relatívne vysoké životné minimum pravdepodobne zaplatíme daň vo forme 
nezáujmu pracovať a podnikať. Odpoveď na otázku, kde leží hranica redistribúcie si musí dať 
každá národná ekonomika sama, a to predovšetkým s ohľadom na národné zvyklosti a 
špecifiká. Únosná miera prerozdeľovania v USA bude určite menšia ako napr. vo Švédsku 
alebo inej severskej krajine Európy. Otázka miery prerozdeľovania je aj jednou z kľúčových 
otázok transformácie Slovenska. Zlý odhad citlivosti väčšiny voličov na nevyhnutné postupné 
znižovanie rozsahu redistribúcie (najmä vo forme postupného prechodu od plošných k 
selektívnym sociálnym dávkam) môže transformáciu spomaliť, ale aj zastaviť. 

     Redistribúciu môže realizovať štát prostredníctvom výberu daní a následného 
poskytovania sociálnych dávok a služieb, ale môže ju realizovať aj priamo podnikateľská 
sféra (napr. vo forme darov, nadačných fondov a pod.). Prevažná väčšina krajín vytvára 
pomerne široký právny rámec pre dobrovoľnú charitatívnu činnosť, čím vlastne dáva 
podnikateľovi priestor, aby sám rozhodol v akej oblasti budú jeho prostriedky použité a 
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prípadne aj mohol ovplyvňovať efektívnosť ich využitia2. Aj v tomto smere sú medzi 
vyspelými krajinami podstatné rozdiely. Niektoré krajiny sa viacej spoliehajú na štátnu 
sociálnu politiku, iné (USA) zase na charitatívnu formu zabezpečovania sociálnych potrieb 
vybraných vrstiev obyvateľstva. Obidve formy majú svoje výhody aj nevýhody. O slabinách 
štátu pri realizácii výdavkových programov budeme hovoriť v tretej časti. Slabinou 
súkromného financovania sociálnych potrieb spoločnosti je predovšetkým neistota, aký 
rozsah prostriedkov bude skutočne poskytnutý a do ktorých oblastí budú tieto prostriedky 
smerovať.  

     Ak zhrnieme predchádzajúce poznámky, potom je zrejmé,  že redistribúcia je 
nevyhnutným javom modernej trhovo orientovanej ekonomiky. Pri jej realizácii (aby bola čo 
najefektívnejšia) je však potrebné odpovedať si predovšetkým na dve základné otázky: 

1.  Aká má byť miera prerozdeľovania (aby zabezpečila potrebnú úroveň sociálneho 
zmieru a zároveň nepôsobila príliš demotivujúco  na prijímateľov dávok, ale aj na 
podnikateľov)? 

2.  Ktoré sociálne funkcie má zabezpečovať štát a ktoré by mali realizovať samotní 
podnikatelia? 

 

     Záverom poznámok o redistribúcii ešte raz pripomenieme, že sociálne výdavky neplnia 
výlučne sociálne (redistribučné) funkcie, ale ich vhodný rozsah a štruktúra môžu v značnej 
miere napomôcť ekonomickému rastu. Ako sme už spomenuli, viacerí autori sa napr. 
rozličnými spôsobmi pokúšali dokázať, že každá koruna investovaná do vzdelávania sa vráti 
dvoj- alebo aj trojnásobne! A preto, ak  súkromný sektor investuje v tejto oblasti sociálnych 
služieb nedostatočne, môže štát  efektívne pomôcť prostredníctvom verejných zdrojov 
(bezplatné vysoké školstvo, výhodné študentské pôžičky alebo mnohé iné formy použitia 
verejných zdrojov na stimuláciu dopytu). 

 

1.1.4.1 Alokatívna funkcia štátu 

     Jednou z potenciálnych úloh štátu je podpora trhu pri dosahovaní alokatívnej efektívnosti - 
optimálnej alokácii vzácnych zdrojov. Jedná sa o funkciu zásadne mikroekonomického 
charakteru, ktorej základné východiská akceptuje prevažná väčšina prúdov súčasného 
ekonomického myslenia. 

     Ekonomická teória v podstate pozná dve cesty, ako dosiahnuť rovnovážny stav, t.j. taký 
ideálny stav, kedy všetko, čo sa vyrobí sa aj spotrebuje (nevyrába sa naviac, na sklad) a 
zároveň všetky tovary a služby, ktoré sa na trhu požadujú zo strany spotrebiteľa je možné 
(samozrejme spotrebiteľ musí mať dostatok prostriedkov) kúpiť -  t.j. vyrobí sa presne to, čo 
sa požaduje.  

     Jednu možnosť predstavuje centralizovaný plánovací mechanizmus, ktorý sa v praxi 
pokúsili uplatniť bývalé socialistické ekonomiky. Jeho princíp je jednoduchý - ústredný 
plánovač presne zistí, koľko ktorých tovarov a služieb sa na trhu bude požadovať a naplánuje 
ich výrobu. V realite však nikdy takýto vševedúci plánovač nemôže existovať - agregovať 
potreby miliónov spotrebiteľov nie je nijakým spôsobom v praxi v plnej miere možné. Pokiaľ 

                                                 
2 V súčasných právnych podmienkach SR môže napr. právnická osoba odpočítať maximálne dve percentá zo 
svojho daňového základu, ak uvedené prostriedky venovala na zabezpečenie jednej zo zákonom definovaných 
sociálnych aktivít. 
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je ešte princíp plánovania politicky deformovaný, ako to bolo v našich krajinách, nie je možné 
očakávať efektívne fungovanie ekonomiky. 

     Druhú možnosť predstavuje trhový mechanizmus, ktorý má dosiahnuť rovnováhu 
prostredníctvom mechanizmu dopytu a ponuky. Jeho princíp spočíva vo vyrovnávaní sa 
dopytu a ponuky prostredníctvom ceny. Ak je vysoký dopyt a nízka ponuka, ceny rastú, 
výrobcovia investujú do rozšírenia výroby a postupne sa ponuka a dopyt vyrovnajú alebo skôr 
pravdepodobne ponuka predstihne dopyt. Ak však ponuka predstihne dopyt, ceny klesajú a 
rozsah produkcie sa znižuje smerom k rovnovážnemu stavu. Týmto mechanizmom by sa mal 
postupne dosiahnuť stav totožný alebo aspoň veľmi blízky rovnovážnemu bodu - bodu v 
ktorom trh vyprodukuje rovnovážne množstvo statkov Q0  pri rovnovážnej cene p0.  

     Vývoj trhovo orientovaných ekonomík v devätnástom a dvadsiatom storočí však 
jednoznačne preukázal nedostatky trhu ako základného mechanizmu dosahovania 
rovnovážneho stavu a ukázal, že ani jeho čistá podoba nie je samospasiteľným riešením. Kým 
v plánovaní nie je možné presne dopredu definovať skutočné potreby spotrebiteľov, pre plne 
efektívne pôsobenie trhu by muselo byť splnených viacero predpokladov, nutných preto, aby 
mechanizmus dopytu  a ponuky zabezpečil stav, kedy bude ekonomika oscilovať v blízkosti 
rovnovážneho bodu. Medzi základné predpoklady fungovania trhového mechanizmu patria: 

1.  Maximalizácia užitočnosti na strane výrobcov a spotrebiteľov 

2.  Dokonalá (rovnako prístupná a postačujúca pre racionálne rozhodovanie) 
informovanosť 

3.  Konkurenčné prostredie 

4.  Neexistencia  kolektívnych statkov 

5.  Neexistencia externých (netrhových) efektov - externalít. 

 

    Fungovanie mechanizmov dopytu a ponuky predpokladá, že ako výrobca, tak aj spotrebiteľ 
vedome maximalizujú svoj blahobyt (úžitok).  

     Na strane výrobcov sa v tomto smere jedná predovšetkým o maximalizáciu zisku - t.j. 
všetky svoje aktivity podriaďujú tomu, aby (legálnou cestou) vytvorili maximálny zisk. 
Keďže vo funkčnom trhu dominuje spotrebiteľ, znamená to, že výrobca by sa mal správať tak, 
aby čo najviac vyhovel spotrebiteľom a tak zvyšoval obrat a zisk.  

     Na strane spotrebiteľa sa jedná o to, aby za svoje peniaze získal čo najviac úžitku. Za 
predpokladu racionálneho správania by to v praxi znamenalo, že spotrebiteľ by si mal 
vyberať, čo, kde a za koľko kúpi - maximalizovať hraničnú užitočnosť. Ak nakupuje 
spontánne, bez porovnávania cien a kvality výrobkov a ich úžitkovej hodnoty, potom sú 
možnosti trhu pri vyrovnávaní dopytu a ponuky obmedzené (maximalizácia úžitku 
neznamená kupovať najlacnejšie výrobky, znamená dosiahnuť z každej vloženej peňažnej 
jednotky maximum)3, a vlastne je to sám spotrebiteľ, ktorý znemožňuje fungovanie trhu. 

      Podmienkou toho, aby výrobca a spotrebiteľ mohli maximalizovať, je dostatok informácií 
- o cenách, kvalite, úžitkovej hodnote a o množstve ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú 

                                                 
3 Topánky za 1000 Sk, ktoré sú pohodlné a vydržia povedzme dva roky sú ekonomicky výhodnejšie ako topánky 
za 500 Sk, ktoré nevydržia ani rok (vzhľadom k módnym trendom tento vzťah samozrejme nemusí pre vyššie 
príjmové skupiny presne  platiť).  
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situáciu na trhu. V reálnom svete však nie je možné očakávať, že tejto potrebnej informácie 
bude dostatočné množstvo. Ani výrobca, ani spotrebiteľ nebudú mať  nikdy  k dispozícii 
všetky informácie, ktoré by potrebovali pre racionálne rozhodnutie. 

     Informácií, ktoré by potrebovali výrobcovia a spotrebitelia nebude nikdy dosť - informácie 
sa utajujú, draho predávajú, skresľujú a aj draho získavajú. Pokiaľ však nie sú v plnej miere k 
dispozícii, nie je možné očakávať, že výrobca a spotrebiteľ budú schopní prijímať skutočne 
racionálne rozhodnutia, tak ako to model trhovej rovnováhy vyžaduje. 

     Existencia konkurenčného prostredia zabezpečuje mechanizmus vyrovnávania ponuky a 
dopytu, pretože len v konkurenčnom prostredí bude producent v potrebnom rozsahu reagovať 
na požiadavky spotrebiteľa a vývoj situácie na trhu. Pokiaľ na trhu existuje mnoho ďalších 
subjektov, ktoré ponúknu tovar za výhodnejších podmienok, producent príjme potrebné 
opatrenia (zníženie ceny, zvýšenie kvality), alebo postupne zbankrotuje. Pokiaľ však má 
producent na trhu dominantné (monopolné) postavenie, jeho cena je na trhu rozhodujúca a 
spotrebiteľ sa musí prispôsobiť, pretože nikto iný nie je schopný uspokojiť jeho požiadavky.  
Monopolné postavenie spôsobuje, že na trhu miesto spotrebiteľa dominuje producent, ktorý 
diktuje ceny a aj ďalšie podmienky a v tejto situácii prestáva trhový mechanizmus v potrebnej 
miere fungovať. Ekonomika sa dostáva do nerovnovážneho stavu, pretože monopolný 
producent radšej volí taktiku vyšších cien a menšieho rozsahu predaných tovarov.  

     V podmienkach modernej trhovej ekonomiky v mnohých oblastiach monopoly existujú. 
Okrem monopolov, ktoré „profitujú“ z dominantného postavenia v odvetví (Slovnaft), 
existujú aj ďalšie formy monopolu, ktorých regulácia je ešte podstatne zložitejšia – prírodné 
a prirodzené monopoly. 

     Existencia monopolu, ktorý diktuje ceny vzhľadom k svojmu dominantnému postaveniu na 
trhu, znemožňuje dosiahnutie trhovej rovnováhy, znevýhodňuje spotrebiteľa a napomáha 
producentom k tvorbe neopodstatnene vysokého zisku. Preto je existencia týchto monopolov 
predmetom rozsiahlej miery regulácie zo strany štátu - napr. v našich podmienkach je v tomto 
smere kompetentný Protimonopolný úrad.  

     Prirodzený monopol sa aj v našich podmienkach začína nazývať medzinárodným 
termínom “utilita”.  Tento typ monopolu je charakteristický tým, že čím vyšší je rozsah 
produkcie, tým sú náklady na jednu vytvorenú jednotku produktu menšie (v prípade bežnej 
výroby v konkurenčnom prostredí sa náklady znižujú len po maximálne možnú úroveň 
využitia kapacít, potom je už nutné investovať a výroba sa výrazne zdražuje, kým v prípade 
prirodzeného monopolu, ktorý má v podstate charakter siete, problém maximálnej výrobnej 
kapacity nie je limitujúcim faktorom rozvoja produkcie).  Prirodzené monopoly majú navyše 
charakter sietí - železnica, plynovod, rozvod vody, rozvod elektriny, telekomunikácie a pod., 
a považuje sa za výhodnejšie, ak sieť v rámci ktorej sa daná služba poskytuje má jednotný 
charakter.  

     Ďalším typom monopolu je prírodný monopol, ktorý je daný jedinečnosťou vlastníctva. 
Prírodný liečivý prameň v Dudinciach je v danom type a s danými vlastnosťami na Slovensku 
len jeden a jeho prípadný vlastník má automaticky monopolné postavenie.  Štát si preto veľmi 
často vyhradzuje, že prírodné zdroje nemôžu byť vo vlastníctve jednotlivca alebo firmy, ale 
sú vlastníctvom celého národa. 

     Existencia monopolov je nevyhnutnou súčasťou fungovania každej ekonomiky. Pokiaľ by 
sa aj podarilo prostredníctvom štátnych intervencií alebo inou cestou zabrániť vzniku 
monopolov, ktoré majú dominantné postavenie na trhu (prvý spomínaný typ), utility a 
prírodné monopoly nie je možné nijakým spôsobom eliminovať. To ale znamená, že 
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teoretický model trhovej rovnováhy v praxi nikdy plne fungovať nemôže, pretože podmienka 
konkurencie nie je vždy splnená. 

 

Kolektívne statky 

     Tento pojem môže byť mnohým čitateľom (neekonómom) zatiaľ neznámy, avšak je mu 
potrebné venovať veľkú pozornosť. V súčasnej slovenskej literatúre alebo periodickej tlači sa 
skôr ako pojem kolektívne statky objavuje pojem verejné statky, ktorý je prekladom 
anglického termínu “public goods”. V našej publikácii sa však budeme držať termínu 
kolektívne statky, ktorý považujeme za pojmovo čistejší. Termín verejné statky sa dá totiž 
pochopiť dvomi spôsobmi - buď ako synonymum termínu kolektívny statok, alebo ako názov 
pre statok poskytovaný štátom (presnejšie statok poskytovaný verejne - za  použitia verejných 
prostriedkov). Ako ukážeme neskôr, nie každý verejný statok musí byť poskytovaný štátom a 
nie každý štátom poskytovaný statok je kolektívny statok. Pre túto terminologickú  
„nečistotu“  budeme a odporúčame používať  dva termíny - kolektívny statok (pojem 
vyjadrujúci ekonomickú podstatu statku) a netrhový statok (pojem vyjadrujúci formu 
poskytovania statku prostredníctvom štátu). 

     Existencia kolektívnych statkov je jednou z kľúčových príčin zlyhania trhového 
mechanizmu, pretože ich dve základné ekonomické vlastnosti: 

� nedeliteľnosť  

� nemožnosť vylúčiť určitú skupinu spotrebiteľov z ich spotreby  

 

spôsobujú, že trhový mechanizmus v tejto situácii zlyháva, predovšetkým preto, že nedokáže 
determinovať cenu kolektívnych statkov. 

     Pravdepodobne menším problémom je nedeliteľnosť kolektívnych statkov, ktorá znamená, 
že daný statok (najčastejšie služba) je k dispozícii každému v rovnakom množstve, bez 
ohľadu na počet spotrebiteľov. Táto črta sa dá veľmi jednoducho vysvetliť na príklade. 
Predpokladajme, že jeden človek potrebuje denne jeden chlieb a chce počúvať prvé pásmo 
slovenského rozhlasu. Ak je na Slovensku cca 5 miliónov občanov, potom sa denne musí 
vyrobiť 5 miliónov chlebov, avšak len jedno rozhlasové vysielanie, ktoré zabezpečí 
dostupnosť tejto služby pre všetkých. Rozhlasové, televízne vysielanie, služby národnej 
obrany, verejné osvetlenie sú typickými príkladmi kolektívnych statkov, ktoré, ak sa raz 
vytvorili, slúžia všetkým v podstate bez rozdielu.  

     Zjavnejším problémom pre každého, kto sa čo i len trochu zaujíma o problematiku 
štátnych intervencií, je otázka nevylúčiteľnosti zo spotreby. Ak sa kolektívny statok 
vyprodukuje, je prístupný všetkým a to tak tomu, kto zaň platí, ako aj tým, ktorí zaň neplatia 
(nechcú platiť) - „čiernym pasažierom“. Vezmime si príklad rozhlasového vysielania. Pokiaľ 
neuvažujeme s tým, že by sa vysielanie mohlo kódovať, potom každý, kto má rozhlasový 
prijímač a nachádza sa v priestore, kde je príjem príslušnej stanice, má možnosť túto službu 
spotrebovať.  Producent rozhlasového vysielania nemá žiadnu trhovú možnosť, ako donútiť 
spotrebiteľov, aby platili za jeho program. Ak aj vyhlási, že pokiaľ nebudú spotrebitelia 
dobrovoľne platiť, vysielanie zastaví, problém sa plne nevyrieši. Aj za týchto podmienok stále 
zostane väčšia alebo menšia skupina osôb, ktoré budú aj naďalej počúvať a neplatiť, 
spoliehajúc sa na to, že platby ostatných budú stačiť. 

     Ak však časť spotrebiteľov nebude platiť za spotrebu kolektívnych statkov, potom ich 
poskytovanie stráca na ekonomickej zaujímavosti. Rozhlas, prípadne televízia si môžu 



 11 

vytvoriť prímy z reklamy a fungovať. Kto by však prevádzkoval verejné osvetlenie v meste, 
ak by jeho príjmy mali pochádzať z priamych platieb spotrebiteľov?  Ako by sa tieto 
prostriedky dali bez zásahu štátu vyberať? Na realizáciu takejto služby na čisto komerčnom 
princípe by asi nepristúpil  žiaden podnikateľ.   

     Nevylúčiteľnosť zo spotreby niektorých služieb je reálnym faktom, ktorý limituje 
možnosti trhového mechanizmu pri zabezpečovaní trhovej rovnováhy. Keďže platbu za 
kolektívne statky od všetkých spotrebiteľov si môže vynútiť len štát, je zrejmé, že súkromný 
trh by vyprodukoval len nedostatočné množstvo týchto služieb a spoločnosť ako celok by 
pravdepodobne výrazne strácala. Tento problém sa často vysvetľuje na príklade majáku.  

     Ak si predstavíme, že svetlo majáka nie je možné kódovať, potom túto službu môže 
využívať každá loď, ktorá sa v danom priestore nachádza. Z využitia svetla vyplývajú pre loď 
a jej vlastníka určité výhody - napr. zníženie rizika havárie. Ak oceníme prínos z využitia 
služieb majáka v prepočet na jednu loď hodnotou 1 a komplexné náklady na jeho ročnú 
prevádzku hodnotou 50, potom je jasné, že pri napr. 100 lodiach ročne je maják vysoko 
efektívny a jeho existencia je opodstatnená. Je však veľmi otázne, či trhová regulácia 
zabezpečí vznik a prevádzkovanie uvedeného majáka. Pre lodiara, ktorý sa na uvedenom 
počte podieľa napr. 70 plavidlami sa prevádzka majáka plne vyplatí (ostatní budú zdarma 
profitovať). Ak sú lodiari rozdrobení, potom ešte môže maják prevádzkovať niekto formou 
donátorstva (charity), to je však už menej pravdepodobné. Možno by vzniklo združenie, 
možno iná forma spoločného podnikania. Je však úplne isté, že všetky takéto majáky (ktorých 
fungovanie je ekonomicky opodstatnené) by v čistom trhu bez zásahov štátu nevznikli - čo 
znamená spoločensky neefektívny stav. 

 

Externality 

     Externality predstavujú situácie, kedy niekomu vzniká úžitok, za ktorý neplatí (pozitívna 
externalita) alebo škoda, za ktorú nie je kompenzovaný  - odškodnený (negatívna externalita). 
V reálnej ekonomike pravdepodobne prevažujú negatívne externality, ktoré sa aj javia byť 
významnejším ekonomickým problémom. 

     Klasickým príkladom negatívnej externality je znečistenie. Dotýka sa ako výrobcov, tak aj 
všetkých občanov ako celku. Ak jeden podnik vypúšťa znečistenú vodu, potom týmto trpia aj 
všetky ostatné podniky, ktoré sa nachádzajú nižšie na toku tej istej rieky, rybári ako iná 
skupina producentov a samozrejme aj bežní občania, ktorí túto vodu nemôžu piť, nemôžu sa v 
nej prípadne kúpať a pod. Podnik takto spôsobuje hromadnú škodu, za ktorú však v čistom 
trhu nemusí nikoho kompenzovať - a v prípade, že vypúšťanie odpadu je najlacnejšou 
technológiou, vlastne šetrí na úkor iných. Je zrejmé, že znečisťujúce podniky budú mať len 
minimálnu vlastnú motiváciu, aby rozsah znečistenia zmenšovali na úkor zvyšovania svojich 
výrobných nákladov. Súčasný stav životného prostredia je toho jasným dokladom, obdobne aj 
to, že veľké západné podniky presúvajú rizikovú výrobu do rozvojových krajín, kde je ešte 
štátna regulácia vo vzťahu ku znečisťovaniu menej výrazná. 

     Znečistenie životného prostredia nie je jedinou negatívnou externalitou - existuje množstvo 
ďalších (hluk, dopravné zápchy, ale napr. aj nadmerný zber lesných plodín, nevhodné 
správanie sa na verejných priestranstvách a pod.). Trhový mechanizmus má len veľmi 
obmedzené možnosti, ako sa vysporiadať s  existenciou negatívnych externalít - tak, aby bol 
ich rozsah minimalizovaný, alebo lepšie povedané optimalizovaný. Existencia negatívnych 
externalít je preto jednou z oblastí, kde sú štátne intervencie mimoriadne rozsiahle. 

     Pozitívne externality tiež nie sú v bežnom živote výnimkou. Pravdepodobne 
najklasickejším príkladom je oblasť poskytovania vzdelávacích služieb, prípadne aj 
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preventívne očkovanie. Človek, ktorý sa vzdeláva v určitom odbore, získava po skončení  
štúdia vyšší stupeň vzdelania, ktorý by sa mal odraziť na jeho pracovnej výkonnosti, lepšom 
mieste v zamestnaní, a teda aj na vyššom príjme. Tým získava pre seba. Avšak zároveň z jeho 
vyššieho vzdelania profituje aj celá spoločnosť, rastom  výkonnosti ekonomiky. Dokladom 
toho, že rastúca úroveň vzdelanosti obyvateľstva stimuluje rozvoj ekonomiky môžu byť 
ázijské krajiny (ázijské tigre), ktoré v priebehu niekoľkých rokov aj vďaka rastu vzdelanosti 
obyvateľstva urobili obrovský ekonomický skok a tempo ich hospodárskeho rastu predbehlo 
aj najvyspelejšie krajiny sveta. Podiel vzdelania na ekonomickom raste skúmalo množstvo 
ekonómov, pričom niektoré odhady tvrdia, že jedna peňažná jednotka investovaná do 
vzdelávania prinesie minimálne dvojnásobok. Časť získaného dvojnásobku je prínosom pre 
príslušnú osobu vo forme individuálneho úžitku (zvýšenie príjmu) a časť prínosom pre 
ekonomiku ako celok vo forme spoločenského úžitku  (stimulácia ekonomického rastu),  
ktorý je pozitívnou externalitou vyplývajúcou zo spotreby vzdelávacích služieb.  

     Existencia externalít (negatívnych aj pozitívnych) spôsobuje zlyhanie mechanizmu trhovej 
regulácie, pretože  škoda alebo úžitok, ktoré z nich vyplývajú, nemajú svoje trhové 
ohodnotenie - protihodnotu. Tento stav vedie k tomu, že pozitívnych externalít bude v 
spoločnosti menej, ako by stav ekonomického optima vyžadoval, a naopak rozsah 
negatívnych externalít v spoločnosti bude nadmerný. 

 

Realizácie alokatívnej funkcie štátu a jej problémy 

      Z obsahu predchádzajúcej časti je jasné, že v národných ekonomikách existuje množstvo 
prípadov, kedy trhový mechanizmus nie je schopný zabezpečiť vyrovnávanie dopytu a 
ponuky a stav spoločenského optima. Model trhovej rovnováhy založený na silách 
konkurencie je preto model len teoretický a fungovanie ekonomiky ako celku nemôže v 
plnom rozsahu zabezpečiť - pretože vždy, v každom momente a priestore sú podmienky 
rovnovážneho stavu, tak ako ich model definuje, narušené. Externality, kolektívne statky, 
monopoly a nedostatočná informovanosť sú všadeprítomné a spôsobujú, že vzácne zdroje v 
ekonomike nie sú využívané efektívne. 

     Zlyhanie trhových síl v uvedených prípadoch je možné teoreticky “napraviť “ 
prostredníctvom štátnych intervencií. Napríklad - štát môže dotovať producenta pozitívnej 
externality tak, aby vyprodukoval potrebné množstvo. Obdobne môže zdaniť producenta 
negatívnej externality (znečistenie) tak, aby sa rozsah znečistenia znížil. Znamená to však, že 
v každom prípade, kedy nie sú splnené podmienky modelu trhovej rovnováhy, má štát 
príslušným spôsobom intervenovať a zabezpečiť tak nápravu? 

     Odpoveď je jasná - štát určite nemá intervenovať v každom prípade narušenia mechanizmu 
trhovej regulácie. V prípadoch,  kedy trh nefunguje, môže nastať rozličná situácia. Štát v 
žiadnom prípade nemôže zabezpečiť, aby sa ekonomika dostala do požadovaného 
rovnovážneho stavu, keď už pre nič iné, tak vzhľadom na to, že každý štátny zásah je spojený 
s nákladmi na jeho realizáciu, o ktoré bude ekonomika ochudobnená. V prípade, že štátna 
intervencia bude realizovaná optimálnym spôsobom, mala by spôsobiť priblíženie ekonomiky 
k rovnovážnemu  stavu, ale v prípade, že štátna intervencia nebude realizovaná vhodným 
spôsobom namiesto zlepšenia situácie stav ešte zhorší. Zlyhanie trhového mechanizmu 
vyplývajúce z existencie faktorov, ktoré spôsobujú nefunkčnosť fungovania 
mechanizmu vyrovnávania dopytu a ponuky (externality, kolektívne statky, monopoly, 
nedostatočná informácia) preto nie je možné považovať za automatický dôvod  pre 
realizáciu štátneho zásahu na zlepšenie situácie, ale len za podnet k tomu, aby sme o 
prípadnej štátnej intervencii začali uvažovať!  
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     V prípade, že uprednostňujeme trhový mechanizmus ako najvhodnejší nástroj na 
dosiahnutie spoločenského optima, potom ekonomická teória považuje za potrebné: 

� nechať trh pôsobiť všade tam, kde jeho mechanizmus funguje (bežné konkurenčné 
prostredie) 

� zvážiť prípadné využitie štátnych intervencií tam, kde je funkčnosť trhových síl 
obmedzená (alokatívne zlyhanie trhu)  

�  realizovať adekvátny rozsah sociálnej redistribúcie, tak aby sa zabezpečili dôstojné 
podmienky pre každého občana. 

 

     Štátne intervencie nie je možné využívať bezhlavo a vo všetkých prípadoch, kedy 
dochádza k alokatívnemu zlyhaniu trhu, alebo sa ukazuje potrebnosť určitej formy 
redistribúcie. Spoločnosť, ktorá chce fungovať efektívne, by mala (pokiaľ je to možné) 
vhodnosť každého štátneho zásahu adekvátne analyzovať. Základnou podmienkou by malo 
byť, že príslušná intervencia prinesie viac ako sú náklady na jej prípravu a  realizáciu.   

     Rozsah a štruktúra štátnych intervencií je v značnej miere daná podstatou problému, ktorý 
sa má riešiť. V prípade, že narušenie fungovania trhového mechanizmu je spôsobené 
negatívnou externalitou, prichádzajú do úvahy nasledovné možnosti: 

a) stimulovať trhové sily, aby sa sami s problémom vysporiadali (najmä definovanie 
majetkových práv), 

b) realizovať jednu z nasledovných možností alebo ich kombináciu: 

� výber pokút za spôsobovanie negatívnej externality 

� dotácie producentovi externality (napr. na inštaláciu technických zariadení, 
znižujúcich mieru spôsobovania externality) 

� rozličné formy administratívnej regulácie  (napr. formou stanovenia maximálneho 
rozsahu negatívnej externality,  limitovaním výrobných vstupov alebo objemu 
produkcie, alebo formou zákazu). 

 

     V prípade, že príčinou zlyhania trhu je existencia kolektívnych statkov (čistých aj 
zmiešaných), verejná ekonómia doporučuje riešiť dve základné otázky: 

1.  Kto má produkovať (vyrábať) kolektívne statky? 

2.  Kto a koľko má platiť za kolektívne statky? 

 

     Vhodnú kombináciu produkcie a financovania statkov je potrebné vyberať podľa 
konkrétnych okolností a podmienok. Dôležité je však pri tom striktne rozlišovať medzi 
otázkami,  kto by mal vyrábať a kto by mal platiť. Tieto dve otázky sa v praxi veľmi často 
zlievajú do jednej a využíva sa napr. argumentácia, že ak štát produkuje kolektívne statky, 
mali by byť poskytované bezplatne alebo naopak, ak má byť niektorý kolektívny statok 
poskytovaný bezplatne, potom musí byť vyrábaný štátom. Medzi produkciou a financovaním 
kolektívnych statkov v tomto pohľade však nie je priama väzba! A tak isto, nie je možné „a 
priori“ predikovať, ktoré: súkromné alebo verejné,  riešenie bude lepšie fungovať, 
absolutizácia trhu alebo naopak štátu v podmienkach alokatívneho zlyhávania ekonomiky je 
nezmysel, všeobecné riešenie neexistuje. 
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1.1.4.2 Veľkosť verejného sektora 

     Učebnice, ale aj medzinárodné štatistické pramene (Svetová banka, OSN, OECD) pre 
kvantifikovanie veľkosti verejného sektora (rozsahu štátnych intervencií do ekonomiky) 
používajú predovšetkým nasledovné ukazovatele: 

a) podiel verejných výdavkov na hrubom domácom produkte, 

b) podiel verejných príjmov (niekedy len daňových príjmov) na hrubom domácom 
produkte,  

c) počet zamestnancov vo verejnom sektore. 

 

     Prvé dva ukazovatele naznačujú pomer v akom sa každoročne vytvorená hodnota (hrubý 
domáci produkt - HDP) realizuje v súkromnom a verejnom sektore. Analyzujú buď relatívnu 
veľkosť výdavkov jednotlivých verejných rozpočtov (predovšetkým štátny rozpočet, miestne 
rozpočty a poistné fondy) k vytvorenému produktu (a), alebo mieru zdanenia vytvoreného 
produktu (b).  

    Pre ilustráciu uvádzame údaje o veľkosti verejných výdavkov  v jednotlivých vyspelých 
krajinách a v krajinách strednej a východnej Európy, tak ako ich charakterizujú nasledovná 
tabuľka:  

 

Tabuľka č. 1     Podiel verejných výdavkov ku HDP vo vyspelých krajinách 
Krajina 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
Austrália 22.1 25.6 25.5 32.3 33.3 38 33.2 35.7 32.6 
Belgicko 30.3 32.3 36.5 44.5 51.2 57.1 50.4 50.2 46.7 
Česká republika / / / / / / / 43.9 45.8 
Dánsko 24.8 29.9 40.2 48.2 56.2 59.3 53.6 56.6 49.9 
Fínsko 26.6 31.3 31.3 36.3 37.2 42.3 44.4 54.3 43.9 
Francúzsko 34.6 38.5 38.9 43.5 46.4 51.9 49.5 53.5 51 
Grécko 17.4 20.6 22.4 26.7 30.5 43.8 47.4 54.6 52.3 
Holandsko 33.7 38.7 46 56.6 59.6 51.9 49.4 47.7 41.6 
Írsko 28 33.1 39.6 46.6 51.9 50.7 39.9 38 29.3 
Island 28.2 28.4 29.6 38.7 34.4 35.3 39 39.2 38.5 
Japonsko / 20 19.4 27.3 32.4 29.4 30.5 34.4 36.6 
Kanada 28.9 29.1 35.7 40.8 40.9 45.2 45.7 45 37.7 
Kórea / / / / / 17.6 18.3 19.3 23.1 
Luxembursko 30.5 33.3 33.1 48.9 54.3 51.7 41.3 43.3 38.1 
Maďarsko / / / / / / / 56.2 48.2 
Mexiko / / / / / / / / / 
Nemecko 32.4 36.7 38.7 48.9 48.4 45.6 43.8 46.3 43.3 
Nórsko 29.9 34.2 41 46.6 48.9 41.5 49.7 47.6 40.8 
Nový Zéland / / / / / / 48.1 38.6 38.6 
Poľsko / / / / / / / 47 43.8 
Portugalsko 17 20.1 21.6 30.3 25.2 39.9 39.6 41.3 40.8 
Rakúsko 32.1 37.9 39.2 46.1 48.9 50.3 48.8 52.5 47.9 
Slovenská republika / / / / / / / / / 
Spojené krá ľovstvo 32.4 36.4 39.3 46.4 45.1 51.3 39.1 42.2 37 
Spojené štáty americké 27.5 27.9 32.3 35.6 35 33.8 33.6 32.9 29.9 
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Španielsko / 19.6 22.2 24.7 32.4 39.7 41.6 44 38.8 
Švajčiarsko 17.2 19.7 21.3 28.7 29.3 31 30.9 33.5 / 
Švédsko 31.1 36.1 43.7 49.3 62.1 60.4 55.9 61.9 52.7 
Taliansko 30.1 34.3 34.2 43.2 46.1 49.7 52.9 51.1 44.4 
Turecko / 20.6 21.9 / / / / / / 
Spolu OECD 29 28.9 31.6 37.6 39 38.7 37.9 39.2 36.6 
Štandardná odchýlka 5.4 6.8 8.2 8.9 10.6 10.4 8.9 9.2 7.4 

 

     Vidíme, že vyspelé ekonomiky prerozdeľujú vo verejnom sektore od cca jednej tretiny do 
cca dvoch tretín HDP, pričom krajiny v našom okolí dosahujú úroveň okolo 50 %. Relatívne 
veľký rozdiel medzi jednotlivými krajinami môže niekto považovať za prekvapujúci, alebo 
dokonca za chybu – môže napr. tvrdiť, že verejné výdavky v USA sú príliš nízke, alebo 
verejné výdavky vo Švédsku sú príliš vysoké. V jednom časovom období bolo u nás práve 
módou kritizovať Švédsko alebo iné severské krajiny s vysokým podielom verejného sektora 
za nadmerný rozsah štátnych aktivít a odvodzovať z toho predpovede o skorom krachu ich 
ekonomík. Je si však potrebné uvedomiť, že samotná veľkosť verejných výdavkov je len 
globálnym málo vysvetľujúcim údajom, podstatne dôležitejšia je konkrétna štruktúra 
verejných výdavkov v danej krajine. 

     USA prerozdeľujú vo verejnom sektore cca jednu tretinu HDP aj vďaka tomu, že viacero 
druhov verejných služieb sa hradí zo súkromných zdrojov. Je to jedna z krajín s najnižším 
podielom verejných zdrojov v zdravotníctve - a pritom práve americké zdravotníctvo je 
jedným z najkritizovanejších na svete. Ak už pre nič iné, tak pre nadmerné plytvanie zdrojmi - 
celkové výdavky na zdravotnícke služby v USA dosahujú až 15 % HDP, kým v krajinách 
západnej Európy sa tento ukazovateľ pohybuje medzi 8-10%. Vysoký podiel súkromných 
zdrojov pri zabezpečovaní verejných služieb v USA nemôžeme preto považovať za nástroj, 
prostredníctvom ktorého sa podarilo dosiahnuť ich vyššiu efektívnosť, ale za vyjadrenie 
mentality, priorít a hodnôt obyvateľov a politikov tejto krajiny. 

     Vysoký podiel verejných výdavkov v severských krajinách obdobne zodpovedá ich 
historickej tradícii - a tiež je spojený s rizikom neefektívnosti. Rozsiahle verejné 
zabezpečovanie rozličných služieb je spojené s možnosťou vzniku nadmernej odkázanosti 
niektorých občanov na štát, ich spoliehaniu sa na poskytovanie sociálnych dávok a sociálne 
istoty, následnej demotivácii k práci a demotivácii podnikateľov pre príliš vysoké daňové 
zaťaženie a tým aj k možnému zníženiu výkonnosti ekonomiky.  

     Povedať, že lepších je 30 % v USA, alebo naopak 60 % vo Švédsku, alebo napr. 40-50% 
dominujúcich v strednej Európe nie je možné a ani vhodné. V podstate všetci súčasní 
ekonómovia rešpektujú fakt, že ideálny model (ideálne percento) neexistuje a ani existovať 
nemôže, pretože každá krajina má svoje špecifiká, zvyky, národné zvláštnosti, ktoré je 
potrebné rešpektovať. Aplikovať napr. americký model zdravotníctva na Slovensku (napr. 
prostredníctvom realizácie konkrétnej reformy zdravotníctva) je síce politicky možné, ale už 
dopredu je jasné, že by nemohol fungovať a po dlhšom alebo pravdepodobne skôr pomerne 
veľmi krátkom čase by došlo k jeho zrúteniu. Na tieto skutočnosti upozorňuje napr. Van 
Mierlo (1997, s. 453) slovami: „Jediné (definitívne) riešenie problémov verejnej správy 
neexistuje, ... pretože čisto technické riešenie politických problémov neexistuje. ... Moderné 
spoločnosti na Západe a Východe sú charakteristické štrukturálnymi a  sociálnymi rozdielmi. 
... Riešenia, ktoré budú funkčné v Holandsku, už nemusia fungovať vo Francúzsku a určite 
nebudú použiteľné v Bulharsku alebo Maďarsku. ... Riešenie, ktoré nie sú vhodné dnes, môžu 
už zajtra byť použiteľné.“  
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     Otázka aký veľký má byť verejný sektor je jednou z otázok, pri ktorej sa zdá, že je možné 
na ňu teoreticky alebo experimentálne odpovedať, avšak pri bližšom skúmaní sa ukáže, že 
odpoveď je skôr výsledkom zhodnotenia skúseností a realizáciou určitého zámeru. Táto 
otázka nemá charakter typu problému ako konštruovať kozmickú loď, ale je podstatne bližšie 
otázke, kde hľadať ľudské šťastie. 

 

       J.E. Powell (1968) 

 

1.1.5  Príčiny zlyhávania štátnych intervencií 

 

     Život žiadneho občana, jeho sloboda, ani majetok nie je bezpečný, pokiaľ zasadá 
zákonodarné zhromaždenie. 

      Jacquinov postulát o demokratickej vláde 

 

     Už v predchádzajúcom texte sme naznačili, že v prípadoch, kedy trhový mechanizmus 
„aspoň viac menej“ funguje, nie sú masívne zásahy štátu vhodné. Štát totižto pri realizácii 
svojich funkcií tenduje k neefektívnosti, ktorá je založená na viacerých základných príčinách. 
Tieto môžeme rozdeliť do troch oblastí: 

a) všeobecné príčiny zlyhávania štátnych zásahov do ekonomiky, 

b) zlyhávanie byrokracie, 

c) zlyhávanie politického rozhodovania. 

 

     Realizácia štátnych intervencií je mimoriadne komplikovaná už len vzhľadom na samotný 
charakter ekonomiky. Vo fyzike alebo matematike je v podstate platnosť zákonov všeobecná 
a riadia sa nimi všetky procesy (výpočty). Charakter ekonomických zákonov a ich fungovania 
je však výrazne špecifický. Ekonomické zákony neplatia absolútne, ale vyjadrujú len  
všeobecný trend, od ktorého sa jednotlivé procesy môžu výrazne odlišovať,  dokonca byť 
krátkodobo v plnom rozpore. 

     Kým v matematike (základnej) platí, že jedna a jedna sú dva, v ekonomike pre daný 
konkrétny prípad nič nie je isté. Ako sme už spomínali, v USA je zdravotníctvo založené 
prevažne na súkromnej báze, vo Veľkej Británii zase na štátnej a obidve možnosti fungujú 
tak, že nie je možné a priori niektorú z nich odsúdiť ako horšiu.  

     Ak použijeme trochu zjednodušenia, potom môžeme konštatovať, že vzhľadom na 
charakter ekonomiky, ktorej vývoj je len veľmi ťažko možné presne predpovedať, v ktorej nie 
je možné komplexne modelovať a experimentovať, príprava a realizácia štátnych intervencií 
naráža na celý systém problémov, ktoré môžeme zaradiť do troch hlavných skupín: 

1.  Problémy spojené s jednoznačným definovaním požadovaného optimálneho 
výsledného stavu (nie vždy vieme, čo je vlastne optimálny výsledok štátnej 
intervencie). 

2.  Problémy spojené so zložitosťou definovať optimálny postup na dosiahnutie 
vytýčeného cieľa (nie vždy vieme, ako cieľ dosiahnuť). 
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3.  Problémy spojené s tým, že štátne intervencie vyvolávajú množstvo rôznorodých 
reakcií, ktoré nie je možné presne a v plnom rozsahu predvídať  (nikdy nevieme 
presne, čo sa vlastne ako dôsledok štátnej intervencie skutočne stane. 

 

     K prvej skupine problémov - je možné odpovedať napríklad na otázku, aká vysoká má byť 
miera nezamestnanosti? Názory jednotlivých ekonomických škôl na túto otázku sa rôznia.  
Liberálni ekonómovia obhajujú určitú mieru (a štruktúru) nezamestnanosti, ako nástroj 
motivácie pracovnej sily, sociálne orientovaní ekonómovia v podstate doporučujú 
dosahovanie plnej zamestnanosti. Obdobne - aká má byť miera inflácie?  Nulová, dve-tri 
percentá alebo môže byť vyššia ako päť percent - a za akých podmienok? Sú vôbec potrebné 
makroekonomická štátne intervencie? Časť liberálnych ekonómov ich zavrhuje, či dokonca 
považuje za zdroj množstva zásadných problémov.  

     Ekonomická teória nedokáže plne predikovať presné dopady konkrétnych štátnych 
intervencií. S tým sa je nevyhnutné zmieriť a brať tento fakt plne do úvahy. Optimálne 
riešenia základných, ale aj čiastkových problémov, ktoré by mali všeobecne platný charakter, 
asi ani v bližšej budúcnosti nikto nenájde. 

     K druhej skupine problémov - aj keby sme mali definovaný optimálny cieľ (napr. vedeli, 
že pre slovenskú ekonomiku je v súčasnosti optimálna sedempercentná miera 
nezamestnanosti), vzniká potreba zabezpečiť dosiahnutie požadovaného stavu, nájsť 
postupnosť krokov a opatrení smerujúcich k jej realizácii. 

     Definovanú mieru nezamestnanosti je síce možné administratívnou cestou dosiahnuť, 
avšak len za cenu, že iné makroekonomické ukazovatele “uletia”. Vieme, že je potrebné 
pomáhať deťom zo sociálne rozvrátených rodín. Avšak ako? Ak budeme poskytovať sociálne 
dávky v peňažnej forme rodičom, je vysoko pravdepodobné, že deti z týchto prostriedkov 
nebudú mať nič.  Ak aj poskytneme dávky naturálnou formou,  napr. vo forme oblečenia pre 
deti, ešte stále je možné toto oblečenie predať. Ako “spravodlivo” rozdeliť prostriedky 
štátneho rozpočtu medzi jednotlivé verejne financované odvetvia - koľko má pripadnúť 
školstvu a koľko zdravotníctvu? 

     K tretej skupine problémov - aj v prípade, že cieľ a jednotlivé kroky ako ho dosiahnuť sú 
exaktne definované, ešte stále sa môže stať (a skoro isto sa stane), že výsledok bude od 
predpokladu značne odlišný. Je  potrebné uvedomiť si, že štátne intervencie sa realizujú v 
prostredí, kde fungujú podnikateľské a spotrebiteľské subjekty súkromného trhu, ktoré vždy 
sledujú svoj vlastný záujem, tak ako sme na to upozornili v druhej časti. Predpokladať, že 
súkromný sektor “privíta” štátnu intervenciu a bude robiť všetko, čo sa dá, v prospech jej 
úspešnosti, by bolo veľkou naivitou. Ak bude štát realizovať svoje aktivity, súkromný sektor 
sa ich bude buď snažiť obísť, alebo využiť vo svoj prospech – v prípade zlyhávania 
„právneho štátu“ aj nelegálnou cestou. Prax tento predpoklad sústavne potvrdzuje a vychádza 
z neho aj teória - neoklasická ekonomická teória, zo záverov ktorej tento učebný text 
vychádza, predpokladá, že súkromné subjekty maximalizujú individuálny blahobyt a nie 
(priamo) blahobyt spoločenský (princíp „laissez-faire“).    

     O každom štátnom opatrení rozhodujú politici prostredníctvom demokratických procesov 
(viď nasledovnú časť) a realizujú ich štátni úradníci - byrokracia. Ak chceme zabezpečiť 
úspešnosť štátnej intervencie, potom musíme ich správanie  brať pri analýze predpokladaných 
výsledkov do úvahy. 

     Ekonomická analýza vychádza z toho, že aj úradníci maximalizujú svoju úžitkovú funkciu, 
tak ako všetky ostatné subjekty - spotrebitelia, podnikatelia. Vzniká teda otázka - čo je 
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obsahom úžitkovej funkcie úradníkov? Budú robiť všetko v prospech úspešnosti štátnej 
intervencie, alebo ich bude zaujímať ich osobný prospech?  

     Keďže nič v ekonomike neplatí absolútne, ani odpoveď nemôže byť jednoznačná. Je 
zrejmé, že v štátnom aparáte budú zastúpené najrozličnejšie konkrétne spôsoby správania sa. 
Ekonómia však upozorňuje, že pravdepodobný celkový trend byrokracie bude smerovať k 
neefektívnosti a k ďalšiemu znižovaniu potenciálnej miery úspešnosti štátnych zásahov, 
pretože: 

� cieľom byrokracie (štátnej správy, úradníkov, štátneho aparátu) bude maximalizovať 
rozsah úradníckych činností  - tzv. alokatívna neefektívnosť byrokracie, 

� byrokratické  činnosti budú realizované nehospodárnym spôsobom  - tzv.  technická 
neefektívnosť byrokracie.  

 

     Bude sa príslušný úrad vzdávať svojich kompetencií a úloh alebo naopak hľadať nové, aby 
dokázal svoju dôležitosť a významnosť? Je miera “papierovania” v jednotlivých orgánoch 
štátnej správy optimálna alebo nadmerná? Odpovede si môže každý dať sám, ale my sa 
prikláňame skôr k tomu, čo polovážne - položartom konštatujú Parkinsonove zákony 
byrokracie: 

1.  Úradník chce rozširovať počet svojich podriadených a nie počet konkurentov. 

2.  Úradníci sa zamestnávajú prácou navzájom. 

3.  Ak existuje čo i len jedna možnosť na odsunutie dôležitého rozhodnutia, či už 
súkromného alebo obecného, tak ju dobrá byrokracia nájde. 

 

1.1.5.1 Kolektívne rozhodovanie 

     V podstate všetky významné  rozhodnutia o štátnych intervenciách sa prijímajú 
prostredníctvom politických rozhodovacích procesov - či už v parlamente alebo obecných 
zastupiteľstvách. Spôsoby, ktorými sa v týchto orgánoch (ale aj pri každom bežnom 
hlasovaní) rozhoduje, sú však poznačené množstvom nedokonalostí.  

     Už rozhodovanie v priamej demokracii (t.j. vtedy, keď hlasujú všetci zainteresovaní) je 
spojené s významnými neefektívnosťami.  Jediná forma hlasovania, ktorá zaručuje, že nikto 
nebude poškodený (t.j. garantuje efektívnosť) je prijímanie rozhodnutí na základe 
jednomyseľnosti, alebo aspoň nikto nesmie byť proti. Pokiaľ by sme však akceptovali ako 
jedinú prípustnú túto možnosť, ostalo by príliš veľa záležitostí, ktoré by sa nedali riešiť. 
Existuje len málo prípadov, kedy je možné vyhovieť všetkým, podstatne viac je tých, kedy je 
potrebné niekoho poškodiť, aby sa iným pomohlo. Avšak aj tieto prípady je potrebné riešiť, 
pretože ak škoda jednému znamená dostatočne výrazný prospech pre ostatných, potom je 
možné poškodeného vhodne kompenzovať a vlastne všetci na tom budú lepšie. Ak je 
potrebné odstrániť mimoriadne nebezpečné miesto na ceste a je to možné len na úkor zabratia 
časti súkromného pozemku, ekonomika požaduje, aby sa takéto opatrenie realizovalo a 
vlastník pozemku dostal adekvátnu kompenzáciu. V prípade, že by tento vlastník mal právo 
veta (hlasovanie jednomyseľnosťou), situácia by sa podstatne skomplikovala. Je totiž takmer 
isté, že uvedenú časť pozemku by nebolo možné od neho zakúpiť za bežnú trhovú cenu, ale 
kompenzácia, ktorú by požadoval, by mohla byť nadmerná a neakceptovateľná. 

     Predstavme si, že v priamej demokracii sa rozhoduje o stavbe autobusovej zastávky v obci 
s piatimi obyvateľmi. Traja z nich nemajú auto a ani príliš necestujú (ich prínos je povedzme 
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šesť jednotiek), dvaja sú podnikatelia s vlastnými vozidlami a firmou v meste - t.j. títo dvaja 
zastávku vôbec nepotrebujú. Náklady na stavbu zastávky sú 25 jednotiek, ktoré  všetci piati 
obyvatelia zaplatia prostredníctvom miestnych daní rovným dielom (5 jednotiek každý). 
Preferencie každého jednotlivca znázorníme nasledovnou tabuľkou:  

 

                       Obyvateľ 

Ukazovateľ 

            1                    2              3              4              5 

Prínos zo stavby zastávky             6               6                                    6              0               0 

Náklady na výstavbu             5               5              5              5               5 

Čistý prínos zo stavby 
zastávky 

            1               1              1            - 5             - 5 

Hlasuje          áno            áno            áno            nie             nie 

 

     Celkový čistý prínos zo stavby zastávky pre celú obec je - 7 (1+1+1-5-5), t.j. verejná 
ekonómia nedoporučuje stavbu zastávky realizovať.  Ako však bude vyzerať hlasovanie pri 
použití jednotlivých možných spôsobov?  

     V prípade hlasovania na princípe jednomyseľnosti nebude rozhodnutie prijaté - dvaja budú 
stále proti, traja za. Ak sa však použije forma hlasovania, ktorá je najčastejšia pri riešení 
bežných otázok - nadpolovičná väčšina, potom bude stavba zastávky schválená pomerom 
troch hlasov ku dvom.  A to aj napriek tomu, že sa týmto hlasovaním prijíma spoločensky 
neefektívne rozhodnutie a celkový výška blahobytu obce sa znižuje.  

     V priamej demokracii je teda nutné riešiť klasickú kontroverziu - alebo sa veľký počet 
rozhodnutí nebude dať prijať, alebo pripustíme, že budú schvaľované aj rozhodnutia, ktoré 
pre celok nie sú prospešné. Ak sa pozrieme okolo seba, je zrejmé, že vo väčšine prípadov sa 
akceptuje druhá možnosť. Najčastejšie používanou metódou je nadpolovičná väčšina hlasov, 
v prípade ak je prítomná viac ako polovica oprávnených voličov. To ale znamená, že zo sto 
voličov stačí prítomných 51 a z týchto 51 stačí 26 hlasov za a rozhodnutie je prijaté. To 
znamená, že za všetkých 100 voličov vlastne rozhodne 26, čo je jasným obrazom miery rizika 
tejto formy.  

     V predchádzajúcej časti sme ukázali, že aj v priamej demokracii existuje výrazné riziko 
prijímania rozhodnutí, ktoré nie sú pre spoločnosť ako celok prospešné. Prevažná väčšina 
rozhodnutí o štátnych intervenciách sa však prijíma v podmienkach nepriamej (zastupiteľskej) 
demokracie, kedy o príslušnom probléme nehlasujú všetci voliči, ale len nimi zvolení 
zástupcovia (napr. poslanci národného parlamentu alebo obecného zastupiteľstva). V 
slovenskom parlamente hlasuje o najvýznamnejších otázkach našej spoločnosti maximálne 
150 poslancov, ktorí zastupujú skoro 5,5 mil. obyvateľov. Je možné aby táto malá skupina 
skutočne vyjadrila záujem celej spoločnosti? 

     Ekonómia, ale aj politológia a ďalšie disciplíny, ktoré sa touto problematikou zaoberajú, 
odpovedajú jasne - ako pravidlo to určite možné nie je. Prečo? Môžeme si položiť dve otázky: 

a) Je možné, aby politici poznali presné požiadavky svojich voličov a vedeli na ich 
základe zistiť, čo voliči požadujú ako celok? 

b) Budú mať politici záujem rešpektovať záujmy svojich voličov? 



 20 

 

     Odpoveď na prvú otázku je jasná - určite to nie je možné. Ekonómia a ani iná veda 
neposkytuje dostatočné nástroje pre exaktné poznanie, čo si vlastne občania určitého štátu 
želajú. Pre analýzu verejnej mienky je síce možné usporiadať štandardný prieskum, existuje aj 
možnosť referenda, tieto možnosti však nie je možné všeobecne využívať. Navyše prieskum 
nikdy neposkytne úplne presné údaje, pretože má výberový charakter. 

     Čo sa týka druhej otázky, tá je predmetom skúmania z množstva uhlov pohľadov. Verejná 
ekonómia aj tu využíva ekonomický princíp maximalizácie, ktorý hovorí, že aj politik v 
prvom rade maximalizuje svoju funkciu užitočnosti. Jej obsah môže byť rôzny. Čo všetko 
môže maximalizovať politik? Niekto osobné uznanie, popularitu, iný zase osobný prospech, 
ktorý môže dosiahnuť formou špecifických výhod, na ktoré má zákonný nárok, ale aj 
zneužitím svojho postavenia (výsledkom v poslednom prípade je nezákonný majetkový 
prospech). Správanie sa politikov bude tiež ovplyvnené tým, či budú mať záujem o 
znovuzvolenie alebo nie (správanie sa politikov skúmal medzi prvými Downs (1957), ktorý je 
aj autorom teórie politických cyklov). 

     Skúsenosti z vyspelých demokracií ukazujú, že politici pri svojom rozhodovaní budú skôr 
rešpektovať ciele rozličných záujmových skupín, ako spoločenský záujem (ktorý, ako sme 
ukázali, nie je možné presne identifikovať). Výsledkom je prijímanie množstva 
kontroverzných zákonov, ktoré slúžia vybranej časti spoločnosti a ostatní na ne doplácajú.  

     Zlyhanie demokratických procesov z titulu nedokonalosti spôsobov politického 
rozhodovania  (objektívnych a subjektívnych) výstižne charakterizuje Stiglitz  (1988) 
slovami:  „V našich politických procesoch sa tí, ktorí boli zvolení aby slúžili celej verejnosti,  
niekedy snažia konať len v prospech určitej záujmovej skupiny. Neschopnosť politikov hájiť 
verejný záujem nie je len následkom nenásytnosti a zlomyseľnosti  niektorých vrtošivých 
politikov, ale môže byť nevyhnutným dôsledkom fungovania politického systému 
v demokratickej spoločnosti.“ 

     Kolektívne rozhodovanie je spojené aj s ďalšími problémami, ktoré znižujú jeho 
efektívnosť. O niektorých z nich sa stručne zmienime. Problém cyklickej voľby (Condorcetov 
paradox) je spojený s možnosťou manipulácie výsledkov hlasovacieho procesu. Za určitých 
podmienok môže dojsť k takému rozloženiu hlasov voličov, ktoré spôsobí, že o tom, ktorý 
návrh bude prijatý, môže rozhodnúť ten, kto riadi hlasovanie. Klasický príklad je spojený s 
hlasovaním o rozpočte. Schváliť je možné nasledovné tri možnosti - veľkú, malú alebo 
strednú výšku rozpočtu. Hlasujú tri skupiny voličov - A, B, C. Poradie ich preferencií je 
nasledovné: 

 

                 Poradie  

             preferencií 

Skupina voličov 

    Prvá preferencia       Druhá preferencia     Tretia preferencia 

                A            veľký             malý            stredný 

                B             malý             stredný             veľký 

                C             stredný             veľký             malý 

 

     Ak sa pozrieme na výsledok hlasovania, potom v prípade, že sa hlasuje o veľkom rozpočte 
proti malému, zvíťazí veľký rozpočet, pretože zaň hlasuje skupina A a C. V prípade, že sa 
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hlasuje o malom rozpočte proti strednému, potom zvíťazí malý, pretože zaň hlasuje skupina A 
a B.  Jednoznačnosť hlasovania v tejto situácii požaduje, aby veľký rozpočet zvíťazil nad 
stredným (zvíťazil nad malým, ktorý zvíťazil nad stredným).  Opak je však pravdou, pretože 
pri tomto kole hlasovania vyhráva stredný rozpočet, pre ktorý sa rozhodnú skupiny B a C. 
Celkový výsledok hlasovania v tejto hypotetickej situácii závisí len od poradia hlasovania 
(ktoré v mnohých prípadoch definuje, ten kto vedie alebo pripravuje schôdzu). 

     Ten, kto pripravuje program rokovania schôdze, má aj iné možnosti, ako ovplyvniť 
výsledok hlasovania. Ďalším klasickým príkladom je možnosť zaradiť alebo nezaradiť 
niektorý návrh do obsahu hlasovania, ktorú si môžeme priblížiť na nasledovnom príklade. 

     Hypoteticky je možné predstaviť si hlasovanie o obsahu investičného plánu obce. Do 
úvahy prichádzajú štyri možnosti - vodovod, športový areál, knižnica a telocvičňa. Voliči sú 
rozdelení do štyroch skupín a o výsledku hlasovania rozhoduje súčet poradí (situácia typická 
aj pre hodnotenie v rámci posudzovania súťažných návrhov pri verejnom obstarávaní). 
Hypotetické preferencie sú nasledovné: 

 

               Skupina  

               voličov 

Možnosti výstavby 

                 A                 B                C                 D 

        vodovod                 1                 1                  3                3 

    športový areál                 4                 4                  4                2 

         knižnica                 3                                                2                  1                1 

         telocvičňa                 2                 3                  3                            4 

 

     Pri tomto návrhu zvíťazí v hlasovaní knižnica, ktorej súčet je 7, pred vodovodom so 
súčtom 8. V prípade, že prekladateľ návrhu nezaradí do programu hlasovania športový areál, 
ktorý má minimálnu podporu, výsledok sa zmení nasledovne: 

 

           Skupina   

             voličov 

Možnosti 
výstavby 

                 A                 B                  C                 D 

        vodovod                 1                 1                  2                2 

         knižnica                 3                                                2                  1                1 

        telocvičňa                 2                 3                  3                            3 

 

     Ako je z tabuľky jasné, v tomto prípade už víťaznou možnosťou bude vodovod so súčtom 
6 pred knižnicou so súčtom 7. 

     Niekomu sa môže tento príklad zdať vykonštruovaný, avšak vo volebných procesoch nie 
sú obdobné prípady ničím mimoriadnym. Klasickým príkladom môžu byť prezidentské voľby 
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v krajinách, kde sa prezident volí priamo. Kým v prvom kole sa volič rozhoduje medzi 
množstvom kandidátov, do druhého postupujú len dvaja s najvyšším počtom hlasov. Veľmi 
ľahko sa môže stať, že víťaz prvého kola už v druhom kole nezvíťazí, pretože voliči tých, 
ktorí nepostúpili ďalej sa môžu aj všetci pridať k tomu, kto bol pôvodne druhý. Ďalším 
príkladom môže byť priebeh hlasovaní o usporiadateľoch Olympijských hier 1996 a 2000, 
ktoré mali nasledovný priebeh (a neskorší známy škandál ukázal, že o rozdelení hlasov 
v značnej miere rozhodovali iné faktory, ako skutočné podmienky v jednotlivých 
kandidátskych mestách). 

     Ďalšou možnosťou manipulácie výsledkov volieb je vzájomná výmena hlasov (log-
rolling) napr. medzi politickými stranami. Ak  jedna strana pri hlasovaní o určitom návrhu 
nemá svoje vlastné zásadné stanovisko, môže svoje hlasy vymeniť za podporu, ktorú neskôr 
dostane od strany, ktorej pomohla. Už staršími príklady zo slovenského parlamentu je 
vzájomné prepojenie hlasovania o novele trestného zákona a zmluve s Maďarskom v 
slovenskom parlamente sa dá považovať za príklad využitia tejto možnosti. 

     Politické rozhodovanie - hlasovanie má preto ďaleko od ideálu demokracie, od naivného 
predpokladu, že o výsledku hlasovania vždy rozhodne vôľa väčšiny (národa ako celku). 
Politické rozhodovacie procesy zlyhávajú, pretože vzhľadom na svoju podstatu musia 
zlyhávať - je len otázka v akej miere. Vhodné politické usporiadanie spoločnosti môže toto 
riziko znížiť, obmedziť, ale nikdy nie odstrániť (K. Arrow ukázal, že neexistuje dokonalý 
systém politického rozhodovania - tzv.  Arrowova teoréma).  

 

1.1.6 Záver 

     V tomto krátkom úvode sme sa snažili stručne a čo najjednoduchšie poukázať na základné 
poznatky o tom, za akým účelom štát potrebuje dane, o postavení a úlohe štátu v modernej 
trhovo orientovanej ekonomike. Uvedené skutočnosti môžeme zhrnúť nasledovne: 

� štát zohráva v každej vyspelej ekonomike mimoriadne významnú úlohu v štyroch 
základných oblastiach – garantovaní právneho štátu, zabezpečovaní alokatívnej 
efektívnosti, realizácii sociálnych úloh a makroekonomickej regulácii. 

� efektívna ekonomika bez štátnych zásahov nemôže existovať, pretože v každej 
ekonomike existujú situácie, kedy trhový mechanizmus dopytu a ponuky nedokáže 
zabezpečiť spoločensky optimálnu produkciu alebo spotrebu statkov. Základnými 
príčinami zlyhania trhu sú existencia kolektívnych statkov, externalít, nedokonalá 
konkurencia a nedostatočná informovanosť. 

� ekonomika s nadmerným rozsahom štátnych zásahov môže trpieť výraznými 
problémami, pretože štátne intervencie sú nesmierne nedokonalým nástrojom riešenia 
ekonomických problémov spoločnosti.  Štátne intervencie zlyhávajú predovšetkým 
preto, že je len veľmi ťažko možné spracovať ich vhodnú štruktúru, o ich prijímaní sa 
rozhoduje v politických procesoch, ktoré nikdy negarantujú prijatie efektívneho 
rozhodnutia a realizuje ich byrokracia, ktorá sleduje svoje špecifické záujmy. 

 

1.1.7 Kontrolné otázky 

1. Porovnajte veľkosť verejného sektora vo vybraných vyspelých krajinách a skúste 
analyzovať príčiny rozdielov. 
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2. Skúste sa vyjadriť k súčasným problémom veľkosti verejného sektora v SR. 

3. Vysvetlite funkcie štátu z pohľadu neoklasickej mikroekonómie. 

4. Vysvetlite podstatu fungovania trhového mechanizmu. 

5. Vysvetlite jednotlivé druhy monopolov a ich vplyv na fungovanie trhu. 

6. Aké postupy zvolila SR v oblasti prirodzených monopolov (utilít)? 

7. Uveďte príklady štátnych intervencií zameraných na riešenie problému nedostatočnej 
informovanosti. 

8. Vysvetlite podstatu kolektívnych statkov. 

9. Vysvetlite podstatu externalít. 

10. Vysvetlite vzťah zlyhania trhu a štátnych intervencií. 

11. Vysvetlite základné možnosti riešenia existencie externalít. 

12. Vysvetlite základné formy riešenia problémov spojených s existenciou kolektívnych 
statkov. 

13. Uveďte príklad, kedy štát garantuje produkciu kolektívnych statkov, ale nie je ich 
dominantným producentom ani financujúcou stranou. 

14. Vysvetlite podstatu chápania privatizácie vo verejnom sektore. 

15. Charakterizujte hlavné všeobecné príčiny zlyhávania štátnych intervencií. 

16. Vysvetlite podstatu byrokracie. 

17. Zamyslite sa nad znením Parkinsonových zákonov - do akej miery podľa Vás odrážajú 
realitu? 

18. Vysvetlite podstatu Arrowovej teorémy a príčiny, prečo nie je možné nájsť plne a 
vždy efektívny systém hlasovania. 

19. Poukážte na konkrétne prípady neefektívnosti väčšinového hlasovania. 

20. Vysvetlite podstatu politickej moci a správania sa politikov. 

21. V čom vidíte hlavné možnosti zvýšenia efektívnosti verejného sektora v SR? 

 

1.1.8 Prípadové štúdie 

 

1. Štátna dotačná politika v oblasti poľnohospodárstva v SR 

Dotácie do poľnohospodárstva sa na Slovensku realizovali (pred prijatím pravidiel EÚ) 
predovšetkým na základe zákona 240/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov  a  ďalších 
právnych noriem. Štát poskytoval predovšetkým nasledujúce formy dotácií:  

� nenávratné dotácie zo štátneho rozpočtu, 

� nenávratné dotácie zo štátnych fondov, 

� návratné pôžičky zo štátnych fondov,  

� dotácie na úvery, 

� záruky na úvery, 
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� prostriedky na nákup zmeniek a záložných listov. 

 

Úlohy: 

1. Testujte poskytovanie štátnych dotácií do poľnohospodárstva vo vzťahu k uvedeným 
teoretickým poznatkom, špecificky alokatívnej funkcie štátu.  

 

V médiách a iných zdrojoch sa často objavujú nasledujúce argumenty podporujúce 
zachovanie dotačnej politiky pre poľnohospodárstvo: 

1. Potravinová bezpečnosť. 

2. Nevýhodné podmienky pre produkciu v porovnaní so zahraničím. 

3. Nízka ochrana trhu pred dovozom lacných potravín. 

4. Dotácie znižujú ceny a tím zvyšujú dopyt po  produkcii. 

 

Úlohy: 

1. Zaujmite kvalifikované stanovisko k uvedeným alebo i ďalším argumentom. 

2. Existuje kvalifikovaný dôvod pre štátne intervencie do poľnohospodárstva? Ak áno, 
stanovte vhodnú formu intervencie. 

 

 2. Lieková politika 

Reforma zdravotníctva priniesla mnoho problémových trendov, najmä v oblasti 
financovania zdravotníckej starostlivosti. Kritickým problémom sa stali napr. výdavky na 
lieky, ktoré zaznamenali „raketový“ štart. 

Vývoj výdavkov na lieky v prvej fáze transformácie za ČR a SR uvádza nasledujúca 
tabuľka (nominálne ceny): 

 

 Štát 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

CZ 7,7 12,3 14,2 21,3 25,7 28,3 Výdavky na lieky 
absolútne (mld. Kč, Sk) SK 3,3 4,5 6,3 6,3 8,6 10,0 

CZ 1,03 1,45 1,42 1,86 1,95 1,90 Výdavky na lieky - % 
z HDP SK 1,17 1,35 1,71 1,43 1,67 1,72 

CZ 747 1192 1375 2061 2488 2744 Výdaje na lieky na 
obyvateľa (Kč, Sk) SK 618 853 1189 1174 1603 1861 

 

Úlohy: 

1. Odhadnite vývoj v reálnych cenách. 

2. Pokúste sa nájsť objektívne príčiny rastu výdavkov na lieky po roku 1989. 

3. Doplňte trendy v SR po roku 1996. 
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Potenciálne objektívne príčiny rastu výdavkov na lieky nevysvetľujú plne trendy ich rastu, 
v pozadí sú aj iné faktory. Jedným z nich môže byť tzv. vyvolaný dopyt, spôsobený 
informačnou asymetriou vo vzťahu lekár – pacient. 

 

Úlohy: 

1. Podrobnejšie analyzujte faktor vyvolaného dopytu. 

2. Nájdite potenciálne príčiny/úžitky, spôsobujúce vyššie ako optimálne predpisovanie 
liekov zo strany lekárov. 

 

V SR sa často ako faktor rastu spotreby liekov uvádzal rast počtu verejných lekární.  

 

Úlohy: 

1. Môžu lekárne a ich počet skutočne byť prvotným faktorom rastu výdavkov na lieky? 
Alebo je príčina inde? 

2. Zistite si a prehodnoťte jednotlivé regulácie vo vzťahu k lekárňam z pohľadu 
poznatkov získaných v texte. 

3. Vás pohľad na postupy pri úhradách za vydané lieky zo strany zdravotných poisťovní 
a stanoviskám lekárnikov. 

 

3. Harmanecké papierne, Harmanec, SR 

Akciová spoločnosť Harmanecké papierne, a.s. sa zaoberá spracovaním zberového 
papiera a následnou výrobou papierenských produktov pre domáci i zahraničný trh. 
Výrobný program spoločnosti je v súčasnosti z 90 % založený na báze spracovania 
druhotných surovín a len 10 % vstupov pripadá na buničinu.  

Spoločnosť nakupuje ročne 42-43 000 ton zberového papiera, z toho cirka 30 % zo 
zahraničia. Návratnosť zberového papiera je nízka, v ostatnom období klesla z 35 na 25 
%, čo znamená, že množstvo papiera končí v komunálnom odpade. 

 

Úlohy: 

1. Aké sú hlavné príčiny nízkej miery recyklácie? 

2. Ako tento stav riešiť? 

 

Výroba papierenských produktov zo zberového papiera prináša významné ekologické 
prínosy, najmä: 

� zníženie množstva pevného odpadu, 

� šetrí 4,5 kubíkov dreva na jednu tonu produkcie, 

� šetrí 30 gigajoulov energie na jednu tonu produkcie. 
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Na druhé strane zvyšuje výrobné náklady a nutnosť dovozu papiera zo zahraničia výrobu 
ďalej predražuje. Štát podporil ekologický prístup k výrobe uplatnením zníženej daňovej 
sadzby, od roku 2004 však už bude fungovať len jedna sadzba DPH. 

 

Úlohy: 

1. Uveďte príslušné argumenty použiteľné na obhajobu štátnej intervencie v prospech 
výrobcu! 

2. Aké iné nástroje podpory výrobcu bude možné použiť?  

 

4. Ekonomika zberu odpadu a „zlyhanie ekonomickej teórie“4 

Využitie poznatkov ekonomickej teórie nevedie vždy k očakávaným výsledkom - čo sa 
zdá v teórii ako perfektné riešenie, môže v praxi zlyhať. Túto skutočnosť dokladajú 
niektoré skúsenosti pri využívaní užívateľských poplatkov za zber komunálneho odpadu 
v mestách USA. Stručne sa zmienime o efektoch, ktorý vyplynuli z poplatkov za zber 
odpadu a ich ekonomických, environmentálnych a ľudských súvislostiach. 

Ekonomická príčina spoplatňovania zberu odpadu je jasná. V prípade, ak by sa jednalo o 
neplatenú službu, nebudú mať producenti odpadu záujem na znižovaní jeho rozsahu - a 
čím viac odpadu bude vznikať, tým budú náklady na jeho zber a skladovanie vyššie. Stav 
sa nemení ani v súvislosti s tým, že za zber a skladovanie sa reálne platí prostredníctvom 
všeobecného zdaňovania. V prípade, že za zber sa bude platiť v závislosti od objemu 
odpadu, ekonomická teória tvrdí, že producent odpadu bude mať záujem znižovať rozsah 
produkcie odpadu a o jeho recykláciu, ak je možná.  

Poplatky tiež stimulujú princíp rovnosti, pretože ten, kto produkuje viacej odpadu, platí 
viacej. Nie je spravodlivé, ak rodina s dvomi vrecami odpadu platí  rovnako ako iná so 
štyrmi vrecami. Vyšší rozsah odpadu by mal znamenať aj vyšší poplatok za danú službu. 

Ekonomická teória hovorí, že ideálny stav sa dosiahne, ak každý spotrebiteľ bude platiť 
hraničné náklady služby a v tejto súvislosti prispôsobí adekvátne svoje správanie 
ekonomickým podmienkam - obdobne ako pri nákupoch v súkromnom sektore. Viaceré 
mestá v USA uplatnili tento ideálny prístup a požadovali od občanov, aby si kúpili 
označenie, ktoré musí byť upevnené na vreci alebo kontajneri odpadu, ktorý má byť 
odvezený. Náklady na zakúpenie tohoto označenia reprezentovali hraničné náklady 
služby. Čím viac odpadu, tým viacej bolo potrebné za označenia zaplatiť. 

Aký bol praktický výsledok? Štúdium aplikácie teoretických poznatkov v praxi prinieslo 
niektoré prekvapujúce výsledky. 

Mesto Charlottesville, Virginia, vyberalo za jedno označenie 0,80 USD. Zistilo sa však, že 
tento poplatok nestačí ani na krytie administratívnych nákladov nového systému. 
Stanovenie plných nákladov a z nich vyplývajúcej sadzby sa ukázalo ako zložitý proces. 

Na druhej strane sa však zaznamenal pozitívny efekt z pohľadu počtu zbieraných 
odpadových vriec, ktorý poklesol za päť mesiacov od zavedenia nového systému o 37 %. 
V skutočnosti to však neznamenalo pokles objemu odpadu ako takého. Ľudia jednoducho 
zmestili približne rovnaký objem odpadu do menšieho počtu vriec. Kým počet vriec 

                                                 
4 Text upravený podľa pôvodnej prípadovej štúdie G. Wrighta, uverejnenej v publikácii Nemec, J. – Wright, G.: 
Verejné financie. NISPAcee 1997 
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poklesol o 37 %, celková váha odpadu sa znížila len o 14 % - čo sa nazvalo „efekt 
Seattle“, pretože sa zistilo, že v meste Seattle po zavedení obdobného systému začali 
ľudia nohami odpad stláčať, aby sa do vreca zmestilo viac.  

Ďalším dôsledkom bolo, že niektorí občania prestali odkladať svoj odpad prostredníctvom 
vriec a začali ho ilegálne skladovať na zakázaných miestach, čo následne spôsobilo rast 
nákladov na čistenie verejných priestranstiev. 

Pozitívnym efektom bol nárast recyklácie, objem ktorej sa zvýšil o 15 %, čo indikuje 
vyššie uplatňovanie environmentálnych faktorov pri kúpe tovarov zo strany niektorých 
občanov. Aj váha tohoto prínosu sa však znižuje tým, že vo všeobecnosti práve tí, ktorí 
boli ochotní platiť za zber odpadu, patrili zároveň do skupiny environmentálnych 
prívržencov zmien. Rast objemu recyklácie preto nemusí byť ani tak dôsledkom 
zavedenia poplatkov, ako štruktúry osobných hodnôt občanov. 

Komplexnejšia analýza dôsledkov zavedenia poplatkov za zber odpadu v amerických 
mestách preukázala rozdiely súvisiace s výškou blahobytu. Bohatšie komunity produkujú 
viacej odpadu a zavedenie poplatkov malo menší efekt, pretože bohatší občania nemajú 
chuť stráviť viacej času na separáciu odpadu  a náklady zberu ich nezaujímajú. Zavedenie 
poplatkov za zber malo v bohatších oblastiach  menší dopad. 

Výsledkom tejto rozsiahlej štúdie bol poznatok, že poplatky znížili rozsah odpadu, ale len 
v malej miere. Pružnosť systému poplatkov bola nízka - za každých 10 % nárastu výšky 
poplatku sa objem odpadu  znížil len o 0,3 %. Je preto možné sa opýtať - je vôbec vhodné 
zavádzať systém poplatkov? Bezplatný zber je však pravdepodobne ešte horší variant, ako 
určitá výška poplatku, aj keď nie vždy prinesie očakávané výsledky. 

 

1.1.9 Otázky do diskusie 

1.  Je možné konštatovať, že v uvedenom prípade ekonomická politika zlyhala? 

2.  Do akej miery znázorňuje uvedený príklad vzťah medzi ekonomickou politikou a 
ľudským správaním? 

3.  Aké zmeny by ste doporučili v systéme poplatkov, tak aby sa negatívne efekty 
ekonomickej politiky a ľudského správania prekonali? 

 

1.2 Základy da ňovej teórie: ako pôsobia dane 

1.2.1 Úvod 

     Zdaňovanie môžeme charakterizovať ako ukladanie daní alebo iných povinných poplatkov 
platených štátu, s prvotným cieľom získať zdroje na financovanie vládnych aktivít. Úlohou 
daní je presunúť prostriedky zo súkromnej sféry a cieľom daňovej politiky je realizovať tento 
proces s čo najnižšími ekonomickými a sociálnymi nákladmi (Mikesell, 1991).  

     Štát môže získať príjmy prostredníctvom daní, z pôžičiek, vyberaním poplatkov, 
poskytovaním služieb alebo vydaním peňazí, pričom prvá možnosť predstavuje priemerne cca 
90 a viac percent celkových príjmov štátu. Vyberanie daní však nie je procesom jednoduchým 
a má mnohorozmerné účinky na ekonomiku a v nej zúčastnené subjekty. O niektorých 
z týchto účinkov si povieme v tejto subkapitoly, pričom napríklad vyvrátime sústavne 
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pertraktovaný mýtus, že zvýšenie daní musí automaticky znamenať rast cien (vo výške rastu 
daňového zaťaženia). 

 

1.2.2 Ciele 

    Po preštudovaní tejto časti textu by mal čitateľ pochopiť základné súvislosti pôsobenia daní 
a zdaňovania v trhovej (zmiešanej) ekonomike, najmä: 

1. Poznať princípy, od ktorých je možné odvodiť výšku zdaňovania jednotlivých 
subjektov. 

2. Pochopiť dopady zvýšenia daňovej sadzby na jednotlivé subjekty v ekonomike. 

3. Poznať základné východiská optimalizácie daňového systému. 

4. Poznať všeobecné východiská fungovania daňovej správy, včítane jej štruktúry 
v podmienkach SR. 

 

1.2.3 Návod ku štúdiu 

     Aj táto subkapitola má dominantne úvodný charakter a približuje čitateľovi ďalšie 
všeobecné východiská fungovania daňového systému. Jej preštudovanie by nemalo trvať viac 
ako dve hodiny, avšak v prípade, že čitateľ bude mať záujem preniknúť do problematiky 
hlbšie, je nevyhnutné siahnuť po ďalšej odbornej literatúre. 

 

1.2.4 Princípy zda ňovania 

Princípy zdaňovania môžeme definovať ako komplexný a systematický pohľad na názory a 
idey spojené so zdaňovaním. Princípy optimálneho zdaňovania navrhlo množstvo autorov, 
v zásade jednotným spôsobom. Adam Smith v diele Bohatstvo národov (1776) navrhol štyri 
zásady zdaňovania: 

1.  Jednotlivé subjekty fungujúce v štáte by mali prispievať na financovanie štátnych 
aktivít čo najproporciálnejšie vzhľadom k ich schopnosti platiť, t.j. proporcionálne 
príjmu, ktorý získavajú pod ochrannými krídlami štátu. 

2.  Výška dane, ktorú má platiť každé indivíduum, musí byť definovaná a nie ľubovoľná. 
Čas úhrady, spôsob úhrady, výška úhrady by mali byť poplatníkovi a každému 
ďalšiemu subjektu jasné. 

3.  Každá forma dane by mala byť vyberaná v čase a spôsobom, ktorý najviac vyhovuje 
daňovému poplatníkovi. 

4.  Každá daň by mala byť definovaná tak, aby rozdiel medzi rozsahom prostriedkov, ktoré 
štát odoberá občanom a umiestňuje ich mimo nich a výškou príjmov, ktoré touto formou 
získava štátna pokladnica bol  čo najmenší.  

 

     Moderné učebnice, ktoré dominujú v súčasnosti definujú jednotlivé princípy zdaňovania 
nasledovným spôsobom: 



 29 

     Daňový systém by: 

� nemal narušiť optimálnu alokáciu výrobných faktorov na efektívne fungujúcich trhoch 

� mal byť spravodlivý 

� mal byť flexibilným automatickým stabilizátorom 

� mal byť jasný, transparentný a definitívny 

� mal zabezpečiť výber prostriedkov pri nízkych nákladoch 

 

1.2.4.1. Spravodlivosť a rovnosť 

     Hlavnou otázkou verejných financií je spôsob rozdelenia nákladov na financovanie 
verejných služieb medzi občanov. Neexistuje taká forma, ktorá by uspokojila všetkých 
občanov, aj keď určité nástroje v tomto smere sú k dispozícii. Hlavným rozmerom problému 
spravodlivosti v zdaňovaní je vzťah princípom zdaňovania založeným na schopnosti 
indivídua platiť a princípom zdaňovania založeným na miere úžitku, ktorý následne získava 
z poskytovania verejných služieb, ktoré môžu predstavovať rôzne východisko pre 
stanovovanie a posudzovanie daní.  

     Princíp „schopnosť platiť“ stanovuje, že výška daní má byť rozdelená medzi 
daňových poplatníkov podľa ich daňovej kapacity, čo sa zdá byť vhodné a spravodlivé, 
avšak vyvoláva otázky spojené s realizáciou. Otázkou ostáva napr. ako merať schopnosť 
platiť, ako stanoviť spravodlivý systém daňových sadzieb reflektujúcich rozdielnu 
mieru schopnosti platiť, ako porovnávať ekonomické postavenie indivíduí. Princíp 
schopnosti platiť obsahuje dva rozmery spravodlivosti.  

     Jedným z nich je princíp horizontálnej spravodlivosti, ktorý je všeobecne 
akceptovanou normou rozdelenia daní. Tento princíp konštatuje, že k jednotlivcom 
v rovnakej pozícii by sa malo pristupovať rovnako, čiže približne rovnaké subjekty by 
mali byť zdaňované rovnako. Podstatu vzniku a príčiny všeobecného súhlasu 
s princípom horizontálnej rovnosti nie je zložité vysvetliť.  Jeho zdrojom je princíp 
rovnosti všetkých pred zákonom a zdaňovanie predstavuje v jeho podstate právnu 
normu. Arbitrárne jednanie inštitúcií vo či občanom je zakázané priamo ústavou a táto 
ochrana sa dotýka ja oblasti zdaňovania.  

     Princíp vertikálnej rovnosti je druhým rozmerom spravodlivosti zdanenia a hovorí, že k 
nerovnakým subjektom je potrebné pristupovať rôzne. Distribúcia celkového daňového 
zaťaženia medzi jednotlivé diferencované skupiny daňovníkov je však tiež spojená 
s množstvom ťažkostí. Akú vysokú mieru diskriminácie v oblasti daňových sadzieb je ešte 
možné akceptovať? Riešenie tejto otázky sa hľadalo prostredníctvom koncepcií 
progresívneho, proporcionálneho a regresívneho zdanenia, pričom princíp schopnosti platiť sa 
vzťahoval práve ku koncepcii progresívneho zdanenia - tvrdením, že princíp schopnosti platiť 
bude naplnený len vtedy, ak bohatšie vrstvy budú platiť minimálne proporcionálne viac ako 
chudobnejší. Daňový systém má regresívny charakter v prípade, ak daňová sadzba (výška 
dane/príjem) je pre vyššie príjmové skupiny nižšia. Systém má progresívny charakter 
v prípade, ak daňová sadzba je pre vyššie príjmové skupiny vyššia a proporcionálny ak je 
daňová sadzba jednotná. 

     Použitie princípu schopnosti platiť na zdôvodnenie koncepcie progresívneho zdanenia nie 
je možné podporiť ani z vedeckého a ani analytického pohľadu. Zdôvodnenie opodstatnenosti 
progresivity musí vychádzať z inej podstaty, ako z princípu schopnosti platiť, pretože tento 
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nedáva odpoveď na otázky konfigurácie daní,  ale len jednoducho konštatuje, že bohatší majú 
platiť vyššie dane. Tento problém sa niektorí ekonómovia snažili už od 19. storočia (ako prvý 
J.S. Mill) riešiť z iného pohľadu. Miesto používania princípu schopnosti platiť, využívali 
kritérium „obetovania sa“.  Tradičný princíp „rovnakej obete“ sa snaží ukázať, že princíp 
vertikálnej rovnosti bude realizovaný, ak „obeť“ všetkých poplatníkov bude rovnaká. Tento 
prístup využíva princípy hraničnej analýzy - skúma zvýšenie užitočnosti pri raste príjmu o 
každú ďalšiu hraničnú jednotku. V prípade, ak by sme zistili, že prínos z každého ďalšieho 
dolára je rovnaký, potom by bolo opodstatnené používanie lineárneho zdanenia. Ak však 
akceptujeme princíp klesajúcej hraničnej užitočnosti (každý ďalší dolár znamená stále menší 
prírastok úžitku), potom je progresívne zdanenie opodstatnené. Princíp klesajúcej hraničnej 
užitočnosti sa aj vo všeobecnosti akceptuje, avšak stále zostáva otvorená otázka, aká miera 
progresivity je vhodná (je veľa osôb, ktorí si myslia, že vhodné je len lineárne zdanenie a 
progresívne považujú za akt ľubovôle). 

     Alternatívnou možnosťou východiska pri rozdeľovaní daňového bremena medzi 
jednotlivcov a skupiny je predpoklad, že výška dane by mala byť adekvátna úžitku, ktorý 
jednotlivec získava zo spotreby verejných služieb - tzv. princíp užitočnosti. Jeho výhodou je 
prepojenie otázky daňovej spravodlivosti s výdavkovou stránkou rozpočtu, čo v prípade 
princípu schopnosti platiť absentuje. Dane sú v tomto prípade chápané ako cena za 
spotrebovávané verejné služby, viac menej na obdobnom princípe ako platby v súkromnom 
sektore. Do úvahy sa berie celý fiskálny proces a je možné porovnávať medzi výškou daní a 
výškou výdavkov. Verejné príjmy v tomto prípade nadobúdajú účelový charakter - ak sa 
hlasuje o určitej verejnej aktivite, zároveň by sa malo hlasovať o spôsobe jej financovania. 
Vzhľadom k tomu, že fiskálne procesy sa dotýkajú spôsobov alokácie zdrojov pre verejné 
účely, je takýto prístup vynikajúcim riešením. 

     Na druhej strane však princíp užitočnosti neumožňuje realizovať redistribučnú funkciu 
fiskálnej politiky.  Zdaňovanie vychádzajúce z užitočnosti  poskytovaných verejných služieb 
definuje výšku dane priamo úmerne tomu, koľko je daňový poplatník ochotný platiť za 
verejné služby - aký je jeho prínos zo ich spotreby. Výška tejto sumy však nezávisí len od 
preferencií jednotlivca, ale aj od jeho príjmu. Zdaňovanie na základe užitočnosti predstavuje 
spravodlivý cenový systém, ktorý však len kopíruje existujúce rozdelenie príjmov a nemení 
ho. Ak má daňový systém zabezpečiť aj redistribučné funkcie, je nutné pri jeho koncipovaní 
využiť aj princíp schopnosti platiť, tak ako ho interpretujú funkcie spoločenského blahobytu. 

     Princíp užitočnosti má však aj svoje slabé stránky. Podstatne ľahšie sa teoreticky definuje, 
ako využíva v praktických situáciách, jeho jednotlivé možné interpretácie majú rozdielny 
praktický dopad a implementáciu. 

  

1.2.5 Daňový dopad a ďalšie vybrané dopady zda ňovania 

     Problematika daňového dopadu (incidencie) sa zaoberá otázkou, kto daň skutočne platí. Je 
potrebné rozlišovať medzi dvomi formami daňového dopadu. Štatutárny daňový dopad 
definuje, kto právne zodpovedá za platbu dane. Dane sa prakticky vždy ukladajú tak, že za ich 
úhradu zodpovedá určitá osoba alebo firma. Po jej uložení však môže dôjsť k zmene 
správania sa daňových subjektov, ktoré na príslušnú daň reagujú. V prípade úspešnej reakcie 
sa negatívny dopad dane na jej reálneho platcu znižuje a daňové bremeno presúva na iné 
subjekty. Príkladom môže byť sociálne poistenie, ktoré uhrádza čiastočne zamestnanec a 
čiastočne zamestnávateľ. Viacerí ekonómovia argumentujú, že obidve zložky úhrady 
sociálneho poistenia v skutočnosti redukujú len príjem zamestnanca - tú časť, ktorú zaplatí 
zamestnávateľ by zamestnanec dostal v inej forme (plat, mzda, iné dávky). Vzhľadom k tomu, 
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že vplyvom zdaňovania dochádza ku zmenám cien, samotný štatutárny dopad dane nám nič  
nehovorí o tom, kto v skutočnosti príslušnú daň platí. Zákon definuje daňovníka, trhové 
sily určujú, kto daň skutočne platí. 

     Ekonomický dopad dane predstavuje zmenu distribúcie reálnych súkromných príjmov 
spôsobenú. Rozdiel medzi štatutárnym a ekonomickým daňovým dopadom vyjadruje rozsah 
presunu dane. Daňový dopad vypočítame, ak analyzujeme veľkosť zníženia blahobytu 
indivídua vplyvom dane. Definovanie subjektu, ktorého blahobyt sa vplyvom dane znižuje sa 
nazýva analýza daňového dopadu (incidencie). Táto analýza vychádza z určitých 
predpokladov, ktoré je potrebné brať do úvahy. Podstatou problému sú zmeny, ktoré dane 
spôsobujú v relatívnych cenách. Tieto zmeny sa veľmi často analyzujú len na trhoch, ktorých 
sa daň priamo týka - model parciálnej rovnováhy. Tento prístup môže byť vhodný 
v prípadoch, keď trh pre príslušnú komoditu je v porovnaní s celkovou ekonomikou relatívne 
malý. 

     Ako príklad budeme analyzovať dopad dane uloženej dodávateľom. Daň je vyjadrená 
fixne na každú predávanú jednotku tovaru (príkladom je daň z liehovín, ktorá predstavuje 
pevnú sadzbu za liter alebo cigarety - za balíček). Uvedený príklad analyzuje graf č. 1. 

 

Graf č. 1  Daň platená dodávateľmi 
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P - rovnovážna cena 

Q - rovnovážne množstvo 

 

     Uložená daň posúva krivku ponuky smerom hore o celý rozsah uvalenej dane - novou 
krivkou dopytu sa stáva S2.   Výsledkom je rast ceny na výšku Pb  a zmenšenie rozsahu 
produkcie statku na Q1 (ktoré sú výsledkom nového rovnovážneho bodu - priesečníka kriviek 
dopytu a ponuky). Cena však nenarástla o celú výšku dane. Horizontálna vzdialenosť medzi 
pôvodnou a novou krivkou ponuky predstavuje výšku dane a reálna výška príjmu producenta 
za jednotku statku po zdanení je Ps. Vidíme, že aj keď daň bola pôvodne uvalená na 
dodávateľa, časť daňového bremena sa presúva na spotrebiteľa (formou zvýšenia ceny) a 
producent platí len zostávajúcu časť (rozdiel medzi výškou dane a zvýšením ceny). Proporcia, 
v akej sa rozdelí daň medzi producenta a spotrebiteľa závisí na konkurenčnom trhu od 
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elasticity (pružnosti) dopytu a ponuky - v podstate čím je vyššia miera pružnosti na niektorej 
strane trhu (a ostatné faktory sa nemenia), tým väčší podiel daňového bremena dopadá na 
druhú stranu. Napr. čím je elastickejší dopyt, tým menšiu časť dane budú platiť spotrebitelia a 
o to viacej dodávatelia. Naopak, čím je pružnejšia ponuka, tým väčší podiel dane sa presúva 
na spotrebiteľa. V extrémnom prípade perfektne nepružnej ponuky budú celú daň znášať 
dodávatelia. Pri perfektne elastickej ponuke sa zase celá daň presunie na spotrebiteľov. 
Systém daňovej incidencie vyjadruje nasledujúca tabuľka: 

 

           Štatutárny dopad            Presun dane       Incidencia dane 

 Presun dopredu: vyššie ceny 
produktov pre spotrebiteľov 

 

Podnikatelia majú platiť štátu Absorpcia: nižšia miera zisku 
u producentov 

Individuálne subjekty: vyššia 
nákupná cena alebo nižšie 
príjmy 

 Presun dozadu: nižšie úhrady 
dodávateľom za dodávky 
výrobných zdrojov 

 

 

     Vzhľadom k svojmu charakteru majú dane aj mnohé ďalšie dopady na fungovanie 
ekonomiky a ekonomických subjektov. Mikesell (1991) napr. uvádza viacero príkladov 
z podmienok USA, kedy dane ovplyvňujú ekonomické správanie účastníkov na trhu: 

� Práca a voľný čas. Vysoké zdanenie dodatočných príjmov môže stimulovať zamestnancov 
k tomu, aby preferovali voľný čas pre rastom objemu vykonávanej práce, pretože veľkú 
časť dodatočného príjmu im  odoberie štát.  

� Podnikanie. Firmy sa môžu rozhodnúť nerealizovať niektoré aktivity len z dôvodu, aby 
predišli zdaneniu. Napr. daň z majetku uvalená na podnikateľský majetok k určitému 
dátumu môže jednoducho viesť k tomu, že daný majetok sa nezačne k dátumu zdanenia 
využívať, ale termín jeho uvedenia do prevádzky sa posunie. 

� Spotreba. Vysoká miera zdanenia cigariet a liehovín v určitom štáte môže viesť jeho 
obyvateľov k nákupu uvedených statkov zo susediacich krajín s nižším zdanením a nižšou 
cenou. 

� Personálny manažment. Vzhľadom k tomu, že výdavky na cestovné na odborné rokovania 
sú odpočítateľnou daňovou položkou (federálna daň z príjmu), môžu sa tieto rokovania 
realizovať v centrách cestovného ruchu. Účastníci takto spoja oddych a pracovné 
rokovania a zároveň sa im znižuje daňová povinnosť. 

� Investície. Vysoko ziskové firmy môžu investovať voľné prostriedky do nákupu 
komunálnych obligácií, výnos ktorých je oslobodený od dane, miesto toho, aby nakúpili 
nové produktívne výrobné faktory (technológie), ktorých budúci výnos bude predmetom 
dane. 
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1.2.6 Efektívne a optimálne zdanenie 

     Vhodný daňový systém by nemal len realizovať prvky rovnosti, ale mal by byť aj 
efektívny a predchádzať plytvaniu zdrojmi. Vzhľadom k daňovej politike sú obsahom 
efektívnosti dva základné aspekty: 

� dane by nemali spôsobovať vznik daňovej straty vzhľadom k nadmernému daňovému 
bremenu („excess burden“) 

� náklady na správu daní na strane daňovníka a štátu by nemali byť nadmerné (vo 
vzťahu k vytváraným daňovým príjmom). 

 

     Ukladanie daní môže v značnej miere ovplyvňovať ekonomické aktivity. Dane predstavujú 
náklady daňových poplatníkov. Tieto náklady sa niekedy zjednodušene vyjadrujú výškou 
prostriedkov, ktoré daňovník odovzdáva daňovému úradu. Problém je však zložitejší. 
V prípade, ak štát získa od daňového poplatníka x korún, skutočná výška daňového bremena 
závisí od spôsobu uloženia dane. V prípade, že sa jedná o priamu daň z hlavy („ponuka hláv 
je nepružná“), výsledné daňové zaťaženie môže byť skutočne len x korún. V prípade, ak sa 
daň dotýka príjmov alebo výdavkov poplatníka, bude skutočné daňové bremeno vyššie, 
pretože daň narušuje relatívne ceny a vplýva na alokáciu zdrojov. U daní, ktoré menia 
ekonomické správanie subjektov, dochádza k vzniku nadmerného daňového bremena, ktoré 
predstavuje stratu blahobytu (rozdiel medzi poklesom blahobytu a vytvorenými daňovými 
príjmami) - táto strata sa často nazýva „mŕtva strata zdanenia“. Príkladom môže byť situácia, 
kedy štát uložil spotrebnú daň na víno. Blahobyt daňových poplatníkov sa znižuje z dvoch 
dôvodov: 

� pri každom nákupe vína musia platiť daň 

� daň spôsobuje nárast cien vína a teda pokles jeho spotreby. 

 

     Pokles blahobytu daňovníkov spôsobený znížením spotreby vína predstavuje nadmerné 
daňové bremeno, ktoré vzniká naviac k priamej výšky prostriedkov uhradených ako daň 
z vína.   

     Celkové náklady výberu daní obsahujú ako náklady štátu spojené s manažmentom a 
uplatňovaním daňových predpisov, tak aj náklady ktoré (okrem vlastnej dane) znáša daňový 
poplatník alebo ním poverený subjekt pri realizácii daňovej povinnosti. Administratívne  
náklady štátu sú  v značnej miere spojené s ekonomikou klesajúcich nákladov a v prípade, že 
prostredníctvom daní sa vyzbiera veľká suma prostriedkov, sú tieto náklady len malou 
čiastkou v porovnaní s celkovým objemom daňových príjmov.  Administratívne náklady 
výberu centralizovaných daní dosahujú v priemere len jedno až tri percentá daňových 
príjmov. Miestne dane môžu byť podstatne „nákladnejšie“ - administratívne náklady môžu 
tvoriť až  jednu tretinu príjmov (prieskum v ČR ukázal, že v niektorých prípadoch je výška 
vybranej dane nižšia ako náklady na jej výber).  

     Podiel administratívnych nákladov je vzhľadom k druhu dane rozdielny - „najlacnejšou“ 
daňou je daň z pridanej hodnoty. Druhou najmenej „nákladnou“ daňou je daň z príjmu, 
naopak majetkové dane patria k „najdrahším“. Teoreticky „najlacnejšou“ daňou by mohla byť 
daň z hlavy. Investovanie dodatočných prostriedkov na skvalitnenie daňovej administratívy 
obvykle prináša značný rast vyzbieraných prostriedkov. 

     Nepriame náklady daňovníka sa kvantifikujú podstatne ťažšie. Vzhľadom k tomu, že 
obsahujú náklady času stráveného pri vyplňovaní daňových priznaní a poplatky, ktoré musí 
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daňovník zaplatiť poradcom a právnikom, môžu byť podstatne vyššie ako administratívne 
náklady štátu. V prípade, že spracovanie daňového priznania vyžaduje aj audit, tieto náklady 
sa ešte zvyšujú. V obidvoch  prípadoch platí, že čím je daňový systém komplikovanejší, tým 
sú administratívne náklady štátu a daňovníka vyššie.  

 

Optimálna daňová štruktúra 

     Optimálne zdanenie je otázkou optimálneho rozpočtovania - relatívne mladej ekonomickej 
disciplíny. Teória a výpočet optimálnych daňových sadzieb ostáva v centre pozornosti 
ekonómov, otázka, čo je optimálna daňová štruktúra, však stále ostáva otvorenou a vecou 
individuálnych hodnotení, pretože ekonómia neposkytuje jednoznačné odpovede na  etické 
problémy. 

     Teória optimálneho zdanenia vychádza z poznatkov ekonómie blahobytu a kritéria 
vhodnosti dane odvodzuje od funkcie spoločenského blahobytu. Jej hlavnou otázkou je 
analýza možnosti transferu individuálnych preferencií do formy „optimálneho“ verejného 
rozhodnutia. Ekonómia blahobytu rieši problém optimálnej proporcie medzi efektívnosťou a 
rovnosťou.  Skutočná možnosť definovania optimálneho daňového systému však ostáva stále 
otvorenou otázkou.  V prípade povinného zdaňovania sa však reálne dá predpokladať, že 
existujúci systém verejných financií nebude z pohľadu všetkých občanov ani efektívny ani 
spravodlivý a odpovede na to, aká daňová štruktúra je optimálna, budú dané skôr subjektívne, 
ako objektívne (stačí sa pozrieť na diskusiu spojenú so zavádzaním „rovnej“ dane v SR). 

 

1.2.7 Daňová správa 

     Tá časť štátnej správy, ktorá zodpovedá za administratívu a výber daní, je v každej krajine 
mimoriadne dôležitá.  Vzhľadom k tomu, že daňová správa je náročná na pracovnú silu a 
vyžaduje značný rozsah využitia informačných technológií, na jej zabezpečenie je potrebný 
značný rozsah verejných prostriedkov. Jej efektívne fungovanie je nevyhnutnou podmienkou 
získania prostriedkov, ktoré verejná správa potrebuje na svoje fungovanie a plnenie úloh, a 
preto ju je potrebné optimalizovať. 

     V oblasti daňovej administratívy sa väčšina krajín stretáva s podobnými problémami - stále 
rastúce zaťaženie, komplexnosť fiskálnej legislatívy, spôsoby správania daňových 
poplatníkov, miera obchádzania platenia daní, snaha zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb, 
snaha znižovať náklady výberu daní, potreba jej efektívneho a účelného manažmentu. 
Hľadanie ciest zvyšovania efektívnosti a účelnosti výberu daní je preto aktuálnou otázkou 
v každej krajine. 

     Významná časť kritiky daňových systémov je spojená s nadmernou komplexnosťou ich 
správy a s tým spojenými problémami s ich pochopením a správnou platbou dane, čo 
znamená rast nákladov na strane daňových poplatníkov pri výpočte ich daňovej povinnosti. 
Nadmerná komplexnosť môže stimulovať nárast počtu nelegálnych transakcií v „tieňovej 
ekonomike“  a rast dopytu po legálnych možnostiach, ako platiť menší rozsah daní. 

     Daňová správa plní najmä nasledovné funkcie:  

1. príprava zoznamu daňovníkov - ako základ správy akejkoľvek dane, 

2. kvantifikácia/overenie daňovej základne indivíduí, 

3. výber daní 
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4. audit (kontrola), čo si daňoví poplatníci splnili svoju povinnosť 

5. opravné konania 

6. vynútenie úhrady dane (v prípade, ak bežné nástroje nezabezpečili splnenie daňovej 
povinnosti poplatníkom) 

 

     Systémy daňovej správy majú v rôznom prostredí rozdielnu štruktúru. Uvádzame situáciu 
v SR: 

Organizačná štruktúra daňových orgánov v SR pozostáva z týchto troch zložiek: 

- Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, 

- daňové úrady. 

- Úrad daňového preverovania 

 

     Organizačnú štruktúru upravuje zákon č. 150/2001 Z.z. o daňových orgánoch v znení 
neskorších predpisov. Stanovuje pôsobnosť, postavenie a z toho vyplývajúce kompetencie 
jednotlivých zložiek vo veciach, ktoré súvisia predovšetkým s otázkami daní, poplatkov a ich 
správy. 

     Daňové riaditeľstvo SR (ďalej len DR SR) predstavuje rozpočtovú organizáciu, napojenú 
na štátny rozpočet. Vnútorne sa člení na kanceláriu generálneho riaditeľa, sekcie, odbory, 
oddelenia a referáty. Medzi základné úlohy DR SR patria napríklad –  

- zodpovednosť za jednotné uplatňovanie osobitných predpisov daňovými orgánmi, 
navrhovanie ich zmien, 

- určovanie vnútornej organizácie daňových úradov, navrhovanie zmien ich sídiel a ich 
počtu, 

- vypracovávanie koncepcie rozvoja daňovej správy, 

- oznamovanie podozrenia zo spáchania daňových trestných činov orgánom činným 
v trestnom konaní, 

- vedenie centrálneho registra všetkých daňových subjektov, 

- poskytovanie informácie podľa osobitných predpisov. 

 

     Na zabezpečenie výkonu niektorých svojich činností si DR SR vytvára pracoviská DR 
a určuje im rozsah ich činnosti a územný obvod pôsobnosti. Náplňou ich činnosti je –  

- dohľad nad činnosťou daňových úradov, 

- kontrola dodržiavania práv a povinností daňových subjektov, 

- rozhodovanie v daňovom konaní ako orgán nadriadený daňovým úradom a obciam, 
v správnom konaní ako orgán nadriadený daňovým úradom, 

- rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam daňových úradov a obcí v daňovom 
konaní, preskúmavanie právoplatného rozhodnutia daňových úradov a obcí mimo 
odvolacieho konania, 

- výkon daňovej kontroly a opakovanej daňovej kontroly. 
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      Daňový úrad sa zriaďuje  pre územný obvod obce, časti obce alebo viacerých obcí. Do 
jeho pôsobnosti spadá –  

- výkon správy daní podľa osobitného zákona, 

- analýza uplatňovania osobitných predpisov na žiadosť daňového riaditeľstva, 

- rozhodovanie v daňovom konaní v prípade vyrubovania dane na základe kontroly, 
ktorú daňový úrad uskutoční, 

- kontrola výberu poplatkov, 

- poskytovanie informácií daňovým subjektom o ich právach a povinnostiach, 

- oznamovanie podozrenia zo spáchania daňových trestných činov daňovému 
riaditeľstvu a orgánom činným v trestnom konaní. 

       Úrad daňového preverovania sa zriaďuje pre územné obvody všetkých daňových úradov. 

Úrad daňového preverovania: 

       - plní úlohy v oblasti odhaľovania trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením 
osobitných predpisov a zisťovania ich páchateľov 

       - vytvára,udržiava a prevádzkuje informačný systém 

       - spolupracuje v oblasti odhaľovania trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením 
osobitných predpisov ,ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva alebo osobitný predpis 

       - plní úlohy v rámci prevencie páchania trestných činov v súvislosti s porušením 
osobitných predpisov 

 

     Jedným zo súčasných moderných nástrojov zvýšenia efektívnosti daňovej správy vo 
vyspelých krajinách je modernizácia systému poskytovania služieb daňovým poplatníkom, 
ktorí sa dostávajú do pozície zákazníkov. Z uplatňovania princípu zákazníka vyplýva celý 
systém základných práv daňového poplatníka, ktoré musia byť definované a dodržiavané, ak 
má byť daňový systém rozvinutej krajiny považovaný za spravodlivý a vhodný.  Niektoré 
krajiny považujú existenciu práv daňového poplatníka za takú dôležitú, že tieto vyjadrili vo 
formálnej podobe listín práv daňovníka. Medzi základné práva patria: 

� právo na súkromie a dôvernosť údajov (daňové úrady by nemali v nadmernej miere 
narušovať súkromie daňových poplatníkov, čo znamená, že je potrebné predchádzať nie 
nevyhnutným skúmaniam a požiadavkám na poskytnutie informácií), 

� právo na prístup k informáciám (daňový poplatník musí mať právo prístupu k najnovším 
informáciám o fungovaní daňového systému a metódam hodnotenia jeho daňovej 
povinnosti, má byť tiež informovaný o svojich právach, osobitne o práve na odvolanie 
proti rozhodnutiu), 

� právo na odvolanie sa proti rozhodnutiu (základné právo každého spravodlivého daňového 
systému, ktorý vhodne chráni daňovníkov), 

� daňoví poplatníci by mali s vysokou určitosťou vedieť, aké budú dôsledky určitých foriem 
ich správania. 
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1.2.7.1 Spôsob plnenia daňovej povinnosti a nelegálne vyhýbanie sa plateniu daní 

     Významnou otázkou regulácie daní je definovanie, ktorá forma plnenia daňovej povinnosti 
predstavuje najvhodnejšiu formu implementácie daňovej politiky (z nasledovných): 

� dobrovoľné plnenie, kedy daňovníci sami plnia svoju daňovú povinnosť, po tom čo si 
vypočítali výšku odvodu,  

� inštitucionálne plnenie, kedy plátca uhrádza zálohy, sleduje ich platby a uhradí celkovú 
výšku daňovej povinnosti, 

� hodnotenie daňovej povinnosti daňovým úradom, ktorý vypočíta daňovú povinnosť a 
priamo ju uplatní voči daňovníkovi, 

� podmienečné hodnotenie daňovej povinnosti, kedy sám daňovník môže požiadať daňová 
úrad o stanovenie jeho daňovej povinnosti - čo sa uplatňuje pri veľkom rozsahu platby. 

 

     Neplnenie si daňovej povinnosti je jedným z najvýznamnejších problémov daňovej 
administratívy. V tomto smere je dôležité rozlišovať medzi legálnym a nelegálnym 
vyhýbaním sa plateniu daní („tax avoidance a tax evasion“).  Spotrebiteľ môže zmeniť svoje 
správanie (štruktúru spotreby) s cieľom aby platil menšie dane („tax avoidance“) - čo je plne 
legálny prístup. Príkladom môže byť stav, kedy vysoké zdanenie pracovných príjmov 
spôsobí, že pracovníci odmietajú nadčasovú prácu. 

     Druhá možnosť („tax evasion“) predstavuje nerešpektovanie daňových zákonov z titulu 
nelegálneho neplatenia daní. Platenie daní a jeho nelegálne odmietanie sú významnými 
právnymi problémami s ekonomickými súvislosťami. Nelegálne neplatenie daní má 
(zjednodušene povedané) svoje korene v „tieňových ekonomických aktivitách“. „Tieňová 
ekonomika“ existuje minimálne z dvoch dôvodov: 

1.  niektoré aktivity sú nelegálne a indivíduá nemajú záujem, aby sa o nich vedelo, 

2.  vysoké hraničné zdanenie motivuje ľudí k získavaniu príjmov bez toho, aby ich 
priznávali. 

     Miera motivácie k nelegálnemu neplateniu daní závisí od nákladov a prínosov spojených 
s takýmto jednaním.  Prínosy rastú smerom so zvyšovaním sa výšky dane, ktorá sa nezaplatí, 
náklady spojené s nelegálnym neplatením daní predstavujú celú škálu hrozieb – od  pokút až 
po možnosť uväznenia. 

 

1.2.8 Záver 

     Dane nepredstavujú ekonomicky a sociálne neutrálny systém a pri ich stanovovaní 
a výbere je nutné zaoberať sa mnohými súvislosťami, na ktoré neexistujú definitívne 
odpovede. Otvorenou je hneď otázka, na základe čoho stanoviť výšku daňového zaťaženia – 
či podľa schopnosti platiť (a tým „hraničnej obete“), alebo podľa objemu verejných služieb, 
ktoré občan spotrebováva (tento prístup neobsahuje sociálny rozmer zdaňovania). Dane 
predstavujú transfer prostriedkov, ktorý by mal rešpektovať základné princípy moderného 
zdaňovania, najmä by malo platiť, že daňový systém by: 

� nemal narušiť optimálnu alokáciu výrobných faktorov na efektívne fungujúcich trhoch 

� mal byť spravodlivý 
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� mal byť flexibilným automatickým stabilizátorom 

� mal byť jasný, transparentný a definitívny 

� mal zabezpečiť výber prostriedkov pri nízkych nákladoch 

 

     Uvalenie dane ešte neznamená, že subjekt, ktorý daň odvádza, túto daň aj skutočne platí – 
v konkurenčnom prostredí takmer vždy dochádza k presunu dane aj na iné subjekty. Dane 
majú aj mnohé ďalšie dopady, ktoré je potrebné pri ich realizácii rešpektovať, a práve 
vzhľadom k tejto mnohospektrálnosti súvislostí je nutné pripustiť, že dlhodobo a všeobecne 
platná optimálna štruktúra daňovej sústavy neexistuje. Výber daní zabezpečuje daňová 
správa, ktorá by mala byť efektívna a rešpektovať práva daňového poplatníka ako svojho 
zákazníka. 

 

1.2.9 Kontrolné otázky 

1. S ktorým princípom zdanenia by ste sa viacej stotožnili? 

2. Vysvetlite argumenty proti princípu „schopnosť platiť“. 

3. Vysvetlite argumenty proti princípu „užitočnosti“. 

4. Uveďte a objasnite základné princípy efektívnej daňovej sústavy. 

5. Diskutujte o dopadoch zvýšenia spotrebných daní na benzín, tabakové výrobky 
v podmienkach SR.  

6. Prečo majú jednotlivé štáty, aj štáty EU, rozdielnu štruktúru daní? 

7. Ktoré sú hlavné aktuálne problémy fungovania daňovej správy v SR? 

8. Do akej miery môže rovná daň znížiť mieru legálnych a nelegálnych daňových 
únikov, aké sú jej ďalšie klady a zápory? 

 

1.2.10 Prípadová štúdia 

1. Vytváranie systému práv daňového poplatníka a modernizácie služieb zákazníkovi 
v oblasti administrácie daní (príklad Maďarska)5 

     V rozvinutom štáte je možné identifikovať množstvo základných práv daňového 
poplatníka - napr. právo na súkromie a utajovanie údajov, právo na prístup k informáciám, 
právo odvolať sa, právo mať istotu. Maďarsko koncom 21. storočia ešte nedosiahlo stav, 
kedy by boli práva daňovníka uznané a kodifikované. Napriek tomu však stále rastie 
všeobecný súhlas v tom, že v obdobných podmienkach sa má k daňovníkom pristupovať 
konzistentným spôsobom a že daňovníci s približne rovnakým príjmom by mali byť 
kontrolovaní rovnakým spôsobom. 

                                                 
5 Text upravený podľa pôvodnej prípadovej štúdie, autor Mihály Hogye, uverejnenej v publikácii Nemec, J. – 
Wright, G.: Verejné financie. NISPAcee 1997 
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     Súkromie a dôvernosť údajov o daňovníkovi sa v Maďarsku rešpektujú. Informácie, 
ktoré o daňovníkovi získa daňový úrad, musia zostať utajené.  V prípade porušenia tohoto 
prípadu má daňovník právo požiadať o súdne konanie voči príslušnému úradu. Je však 
jeho úlohou, aby dokázal, že konanie daňového úradu mu spôsobilo materiálnu škodu. 
Daňový úrad by mal tiež finančne postihnúť tých úradníkov, ktorý narušili princíp 
dôvernosti údajov. 

     Základným nástrojom poskytovania informácií daňovníkovi sú v Maďarsku 
masovokomunikačné prostriedky (noviny, televízia) a brožúry, ktoré zabezpečujú širokú 
distribúciu informácie. Miera informovanosti o nových zákonoch a novelizáciách zákonov 
je plne zabezpečená. Podstatne menej sa však publikuje o pokutách, kontrole a 
možnostiach odvolania. 

     Daňovníci majú v Maďarsku k dispozícii hierarchický systém možnosti odvolania 
v oblasti výmeru dane a daňových rozhodnutí. Nie sú vytvorené špecializované daňové 
tribunály na riešenie daňových problémov a preto tie odvolania, ktoré sa dostanú až na 
súd, prejednávajú sudcovia s nízkou mierou skúseností s daňovým systémom. 

     Občania rozvinutých krajín sú vybavení relatívne vysokým stupňom istoty vo vzťahu 
k daňovým súvislostiam ich aktivít. V tomto smere sa v Maďarsku realizujú rýchle zmeny, 
ktoré obsahujú nasledovné prvky: 

� nové daňové zákony jasne definujú kto je daňovníkom a obsahujú jasné pravidlá 
výpočtu daňového základu,  

� retroaktívne zmeny daňových zákonov sa nerealizujú (výnimkou môžu byť zmeny 
v prospech daňovníkov). 

     Uvedené princípy pomohli v rámci maďarskej administrácie daní vytvoriť a 
modernizovať stále sa skvalitňujúce služby zákazníkovi. Úlohou služieb zákazníkovi je 
poskytnúť plnú a pravdivú informáciu. Pracovníci odborov pre služby zákazníkom by mali 
odpovedať na každú otázku klientov. V prípade, že nevedia odpovedať, musia sa písomne 
obrátiť na kompetentné zložky. Tieto žiadosti sa odosielajú na predpísaných formulároch. 
Podľa zákona musí odbor pre služby zákazníkom odpovedať písomne na všetky otázky 
v zákonnej lehote 30 dní (s výnimkou  veľmi komplikovaných problémov). 

     Ústredná jednotka pre služby zákazníkom na každom daňovom riaditeľstve je povinná 
poskytnúť informácie o každej otázke spojenej s daňami v rámci jej kompetencie a 
každému príslušnému daňovníkovi. Táto informácia musí vychádzať z existujúcej 
legislatívy v danej oblasti a nesmie byť zavádzajúca. Úradníci nesmú poskytnúť 
informáciu, ktorá vychádza z ich osobnej interpretácie a musia rešpektovať oficiálne 
vyjadrenia vyšších zložiek. 

     V podstate každý odbor pre služby zákazníkom má oddelené pracoviská pre jednotlivé 
druhy daní a daňových procedúr (registrácia, refundácia, kontrola účtov). Rozličné skupiny 
daňovníkov majú právo požiadať o vysvetlenie na daňovom riaditeľstve (úrade) bez 
ohľadu na to, akú daň platia. Prístupy k jednotlivým pracoviská sú špecificky označené. 

 

1.2.11 Otázky: 

1. Aký je stav úrovne služieb zákazníkom – daňovým poplatníkom v SR? 

2. Aké opatrenia v tomto smere by bolo možné realizovať? 

3. Uvažujte na zmenami, ktoré do oblasti daňovej správy prináša „e-government“. 
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1.3 Daňová sústava 

1.3.1 Úvod 

     V tejto časti len stručne uvedieme základné poznatky o sústave daní, jej všeobecne platnú 
štruktúru a charakteristiku jednotlivých základných druhov daní. Vzhľadom k tomu, že týmto 
daniam sa budeme podrobnejšie venovať v jadre hlavného textu, obmedzíme sa len na 
základné súvislosti. 

 

1.3.2 Ciele 

     Po preštudovaní tejto časti by mal čitateľ poznať: 

1. Štruktúru daní. 

2. Podstatu a základné črty jednotlivých druhov daní. 

 

1.3.3 Návod ku štúdiu 

     Preštudovanie textu vyžaduje cca 1 hodinu, pričom podrobnejšie poznatky na podmienky 
SR získa čitateľ v nasledujúcich častiach textu. 

 

1.3.4 Štruktúra daní 

     V súčasnosti sú od jednotlivcov a od organizácií vyberané dane z príjmov, spotreby 
a majetku, pričom tento výpočet je potrebné doplniť ešte o zvláštne dane, ktorými sú 
príspevky na sociálne zabezpečení, dane z objemu miezd alebo pracovných síl a clá. Daňové 
systémy jednotlivých zemí sa v mnohom líšia, spoločné však majú to, že daňové výnosy na 
všetkých úrovniach sa skladajú vždy z mnohých zdrojov, z ktorých dva až tri majú 
rozhodujúci význam a ostatní význam doplnkový.  

     Dane môžeme klasifikovať na základne množstva kritérií. Často sa rozlišuje medzi daňami 
priamymi a nepriamymi. Dane priame platí poplatník na úkor vlastného dôchodku a 
predpokladá sa, že ich nemôže preniesť  na iný subjekt. Jedná sa o dane z príjmu a dane 
majetkové, prípadne dane z hlavy. U daní nepriamych sa predpokladá, že je subjekt, ktorý daň 
odvádza, neplatí celú výšku dane z vlastného dôchodku, ale že minimálne časť prenáša na iný 
subjekt, prostredníctvom zvýšenia ceny. Medzi dane nepriame patria dane zo spotreby 
a predaja, daň z pridanej hodnoty, dane z pracovných síl a clá. 

     Štandardným triedením daní je klasifikácia OECD, ktorá rozdeľuje dane do šiestich 
hlavných skupín, ktorými sú: 

1000 Dane z príjmov, zisku a kapitálových výnosov  

1100 Platené jednotlivcami 

1200 Platené spoločnosťami 

2000 Príspevky na sociálne zabezpečenie 
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3000 Dane z objemu miezd a pracovných síl  

5000 Dane z tovarov a služieb  

6000 Ostatné dane 

 

      Podiel niektorých  daňových skupín na HDP   vo vybraných vyspelých štátoch 
charakterizuje nasledovná tabuľka: 

 

  

Celkové daňové 
príjmy (% HDP) 

Dane z tovarov a 
služieb (% HDP) 

Dane z príjmov, 
zistku a 
kapitálových 
výnosov (% HDP) 

Ostatné dane (daň z 
medzinárodného 
obchodu ako % HDP) 

Austrália 22,14 4,55 15,08 0,58 

Rakúsko 35,31 8,66 9,06 0,00 

Belgicko 42,91 10,85 15,82 0,00 

Dánsko 33,78 14,29 12,28 0,00 

Fínsko 27,78 12,20 8,10 0,00 

Nemecko 26,33 5,30 3,83 0,00 

Nórsko 34,49 12,96 7,32 0,19 

Švédsko 33,59 9,54 4,71 0,02 

Veľká 
Británia 34,86 10,86 13,62 0,00 

USA 19,32 0,61 10,94 0,21 

* prepočítané podľa údajov World Bank za rok 1998 

 

      Podiel niektorých  daňových skupín na HDP   vo vybraných krajinách strednej a 
východnej Európy  charakterizuje nasledovná tabuľka: 

 

  

Celkové daňové 
príjmy (% HDP) 

Dane z tovarov a 
služieb (% HDP) 

Dane z príjmov, 
zistku a 
kapitálových 
výnosov     (% 
HDP) 

Ostatné dane (daň 
z medzinárodného 
obchodu ako % 
HDP) 

Chorvátsko 36,85 16,94 2,38 3,03 

Česká republika 32,34 9,33 0,44 6,54 

Estónsko 27,54 11,46 0,04 3,67 

Lotyšsko 24,39 10,28 0,30 3,5 

Litva 22,30 10,64 0,25 2,42 

Poľsko 27,26 10,19 0,5 4,53 

Slovenská 
republika 29,56 9,27 0,35 5,16 

* prepočítané podľa údajov World Bank za rok 2001 
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     Vzhľadom k tomu, že jednotlivým daniam v podmienkach SR sa budeme venovať 
podrobne v ďalších častiach textu, v tejto subkapitole charakterizujeme len základné princípy 
jednotlivých druhov daní. 

 

1.3.4.1 Dane z príjmu fyzických osôb 

     Tieto dane sú vo väčšine krajín zemí považované za najdôležitejšie  z pohľadu  
spravodlivého zdanenia a aj z pohľadu ekonomickej efektívnosti. Táto daň je stále veľmi 
významná, aj keď napr. v SR postupne ustupuje nepriamemu zdaňovaniu.  Daň z príjmu je 
často kritizovaná pre svoju progresívnu povahu a poukazuje sa na neefektívnosť vysokého 
zdanenia vyšších dôchodkov. Podľa kritikov sú vysoké sadzby pri najvyšších príjmoch 
destimulujúce, odradzujú poplatníkov od práce a iných ekonomické činností a stimulujú 
daňové úniky. Vzťah medzi daňovou sadzbou a výnosom dane je znázornený tzv. Lafferovou 
krivkou (graf 2). Vidíme, že najprv s rastom sadzby rastie aj výnos dane, avšak od určitého 
bodu sa už výnosy nezvyšujú, ale naopak s rastom sadzby klesajú.  

 

Graf  č. 2: Lafferova krivka 
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daňový výnos 

 

     Na druhej strane sa však kritizuje aj tzv. rovná daň (ktorú SR zaviedla), pretože vedie 
k tomu, že poplatníci s príjmami zo závislej činnosti sú v nevýhode, keďže nemôžu na rozdiel 
od podnikateľov od základu dane odpočítať výdavky. 

     Daň z príjmu mala na svojom začiatku minimálne sadzby, avšak v 60-tych rokoch sa 
v niektorých krajinách najvyššie príjmy zdaňovali až 90% sadzbou. Reformy daňových 
systémov menia tzv. "daňový mix", t.j. podiel daní priamych a nepriamych v prospech 
nepriamych.  
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     Za najvýznamnejšie pozitívne vlastnosti dane z príjmu fyzických osôb je možné 
považovať: 

� daň zodpovedá princípu platobnej schopnosti, 

� výnosy dane sú pružné, 

� daň nespôsobuje distorzie v cenách, 

� daň je dobrým makroekonomickým stabilizátorom 

� daň je „transparentná“, veľkosť daňového bremena poplatníka je jasná. 

 

     Predmetom dane z príjmu fyzických osôb  je dosiahnutý príjem za zdaňovacie 
obdobie. Komplexné chápanie príjmu by malo znamenať, že do zdaniteľného príjmu sa 
započítavajú okrem priamych finančných príjmov aj príjmy naturálne a iné, čo sa však 
v praxi ťažko dosahuje. Daň je obvykle platená na základe daňového priznania 
poplatníka. Okrem klasickej dane z príjmov fyzických osôb sa v niektorých krajinách 
vyberá ešte dodatočná daň z príjmu na miestnej alebo regionálnej úrovni.  

 

1.3.4.2 Daň z príjmov právnických osôb  

     Táto daň sa ukladá právnickým osobám na ich zisky. Často sa o nej diskutuje a existujú 
dokonca názory, že ekonomicky nemá žiadne opodstatnenie, pretože všetky zisky korporácií 
sa koniec koncov stanú osobnými dôchodkami fyzických osôb a tým predmetom ich dane 
z príjmov. Preto aj výnosy tejto dane vo väčšine krajín sú nízke. Jej hlavné nedostatky sú 
nasledovné:  

� právnické osoby  nemajú zvláštnu zdaňovaciu kapacitu, postačilo by zdaniť osobní 
dôchodky, 

� právnické osoby presúvajú daň na iné subjekty, 

� je zložité definovať „zdaniteľný zisk“, daň preto nie je neutrálna, 

� vzniká problém dvojitého zdanenia.  

 

     Na druhej strane existujú aj argumenty v prospech tejto dane, najmä: 

� právnické osoby platia za využívanie verejných služieb, 

� kompenzuje obmedzenosť ručenia právnických osôb za záväzky, 

� zdaňuje zisky, ktoré by na personálnej úrovni unikli zdaneniu, 

� daň je možné použiť ako nástroj hospodárskej politiky. 

 

     Obdobne ako u dane z príjmov fyzických osôb o výške dane rozhoduje daňový základ 
a sadzba dane. Daňová základňa sa odvodzuje z účtovného zisku, ktorý sa ďalej upravuje. 
V niektorých krajinách ešte právnické osoby platia aj niektoré ďalšie príjmové dane. 
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1.3.4.3 Príspevok na sociálne zabezpečenie 

     Platenie príspevkov na sociálne zabezpečenie predstavuje jednu z najmladších daní, bolo 
zavedené koncom devätnásteho storočia v Nemecku. Ich cieľom je krytie nákladov spojených 
s potrebou vyplácania starobných a iných dôchodkov, nemocenských a podobných dávok, 
financovania zdravotníckych služieb a podobne. Tieto príspevky nie sú „čistou daňou“, ale 
v mnohom sa jej podobajú, predovšetkým svojím povinným charakterom, povinnosťou platiť, 
pravidelnosťou odvádzania a pod. 

     Výška príspevkov sa odvíja predovšetkým od výšky príjmu jednotlivca, pričom táto výška 
môže a nemusí mať vplyv na úroveň následného plnenia – napr. v oblasti povinného 
zdravotného poistenia nie je žiadna závislosť medzi zaplatenou sumou a objemom 
spotrebovávaných služieb.  

     Príspevky na sociálne zabezpečenie sú obvykle platené ako zamestnancami, tak aj 
zamestnávateľmi v prípade osôb fungujúcich v systéme závislej činnosti, aj keď v konečnom 
dôsledku sa ich dopad prenáša v rozhodujúcej miere na pracovnú silou, a to tým viacej, čím je 
trh práce a pracovná sila na ňom nepružná (príčiny sme vysvetlili v predchádzajúcom texte). 
Príspevky sa často vyberajú mimo vnútorného systému štítneho rozpočtu, prostredníctvom 
poistných fondov a majú regresívny charakter. 

 

1.3.4.4 Dane zo spotreby  

     Spotreba je zdaňovaná nepriamo, pretože túto daň, odvádzajú výrobcovia a obchodníci, 
ktorí minimálne jej časť zahrnú do ceny. Tento typ dane existuje už od staroveku a v ostatnom 
období je stále viacej a viacej uplatňovaný. Dane zo spotreby členíme na dve základné 
podskupiny: 

a/ dane všeobecné (najmä daň z pridanej hodnoty) 

b/ dane selektívne, t.j. vlastné spotrebné dane. 

     Všeobecné dane sa stanovujú k predaju/obratu a mali by postihovať všetky výdavky 
spotrebiteľov. Ukladajú sa systémom „ad valorem“, keď daň tvorí určité percento ceny 
predaného tovaru. Môžu mať jednorázový charakter (ukladajú sa len raz na určitom stupni 
obehu – napr. daň z maloobchodného obratu), alebo viacfázový charakter (ukladajú sa na 
každom stupni obehu). Dane viacfázové môžu byť duplicitné (nie je možnosť odpočtu 
vstupov) alebo neduplicitné (vstupy je možné odpočítať a daň sa stanovuje len k pridanej 
hodnote).  

     Zamedzenie duplicite nie je úplne jednoduché a preto v súčasnosti všetky krajiny pri dani 
z pridanej hodnoty (ako hlavnej predstaviteľke tejto skupiny) používajú tzv. nepriamu 
rozdielovú metódu, ktorá identifikuje pridanú hodnotu ako rozdiel medzi vstupmi a výstupmi, 
pričom daň je určená nepriamo tak, že od dane z celkových výstupov sa odpočítava daň 
z celkových vstupov, k čomu sa vyžaduje príslušné potvrdenie (účtovné doklady) od 
dodávateľov. 

     Spotrebné dane majú selektívny charakter a dotýkajú sa vybraných komodít, napr. 
tabakové výrobky, výrobky z liehu, uhľovodíkové palivá a podobne. Základ týchto daní má 
jednotkový charakter, pretože základ dane sa vyjadruje vo fyzických jednotkách (tona, liter). 
„Oficiálne“ majú tieto dane prevažne za úlohu obmedzovať spotrebu statkov spojených 
s tvorbou negatívnych externalít, reálne však, vzhľadom k nízkej cenovej pružnosti 
spotrebiteľov, predstavujú stabilný a „istý“ príjmový zdroj rozpočtov.  
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     Za základné výhody dane z pridanej hodnoty sa považujú: 

� neutralita, 

� možnosť zdaniť služby, 

� výhodnosť pre medzinárodný obchod, 

� odolnosť proti daňovým únikom,  

� spoľahlivosť výnosov. 

 

     S cieľom podpory sociálnych úloh štátu sa vo väčšine krajín používajú viaceré sadzby 
dane z pridanej hodnoty, pričom v niektorých prípadoch sú vybrané komodity zdaňované 
nulovou sadzbou. Existencia viacerých sadzieb však na druhej strane zvyšuje administratívnu 
náročnosť výberu dane a rast rizika daňových únikov. 

  

1.3.4.5 Dane majetkové 

     Tento druh zdaňovania bol najviac rozšírený v staroveku a stredoveku, dnes však už 
predstavuje len doplnkový výnos, využívaný najmä na miestnej a regionálnej úrovni. Do tejto 
skupiny patria nasledujúce dane:  

1. Dane platené pravidelne: 

a) z čistého bohatstva 

b) z nehnuteľností 

2. Dane platené nepravidelne – dedičské, darovacie dane a ďalšie dane z kapitálových 
transferov. 

 

     V prvej skupine daní tvoria najvýznamnejšiu položku dane z kapitálových výnosov. 
Kapitálové výnosy sú rozdielom medzi cenou získania kapitálu (nehnuteľného, cenných 
papierov a iného) a cenou pri jeho predaji. Predmetom dane teda nie je stav, ale prírastok 
kapitálu za dobu jeho držania.  

     Majetkové dane zohľadňujú dodatočnú platobnú kapacitu poplatníkov a tým z pohľadu 
teórie prispievajú ku zvýšeniu horizontálnej aj vertikálnej spravodlivosti a v súvislosti s nimi 
sa uvádzajú nasledujúce kladné vlastnosti: 

� zohľadňujú dodatočnú platobnú kapacitu vyplývajúcu z držby majetku a zvyšujú 
progresivitu daňového systému, 

� nemajú destimulačné účinky, ako dane z príjmu, 

� vedú poplatníkov k racionálnejšiemu nakladaniu s majetkom, 

� rešpektujú aj princíp užitočnosti. 

 

     Pre väčšinu majetkových daní platených jednotlivcami platí, že majú progresívny dopad, 
vzhľadom k vyššiemu objemu spotreby u bohatších, túto závislosť však môžu do určitej miery 
ovplyvniť sadzby. Na rozdiel od daní z príjmu, majetkové dane majú len minimálny brzdiaci 
účinok na ekonomické aktivity a pôsobia prevažne nepriamo. Ako sme už naznačili, najmä 
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dane z nehnuteľností, ale aj iné, tvoria významnú príjmovú položku miestnych rozpočtov. 
Tieto dane sa však spájajú aj s negatívnymi súvislosťami, napr.:  

� zdaňujú majetok, ktorý vznikol z príjmov už pred tým zdanených, 

� daň sa môže dotknúť majetkovej podstaty poplatníka, 

� existuje nerovnosť v zdanení hnuteľného a nehnuteľného majetku, 

� môžu negatívne ovplyvňovať úspory. 

 

1.3.5 Daňová sústava SR 

     Aktuálna daňová sústava Slovenskej republiky (k 31. januáru 2004) je tvorená priamymi a 
nepriamymi daňami v nasledovnej štruktúre:  

 

Priame dane 

1. Daň z príjmov 

 2. Daň z nehnuteľností 

 3. Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností 

 4. Cestná daň 

 

Nepriame dane 

 1. Daň z pridanej hodnoty 

 2. Spotrebná daň z liehu 

 3. Spotrebná daň z piva 

 4. Spotrebná daň z vína 

 5. Spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov 

 6. Spotrebná daň z minerálnych olejov 

 

1.3.6 Záver 

     Všeobecná štruktúra daní môže byť klasifikovaná rôznymi spôsobmi, štandardný obraz 
však poskytuje klasifikácia OECD, ktorá člení dane nasledovne: 

1000 Dane z príjmov, zisku a kapitálových výnosov  

          1100 Platené jednotlivcami 

1200 Platené spoločnosťami 

2000 Príspevky na sociálne zabezpečenie 

3000 Dane z objemu miezd a pracovných síl  

5000 Dane z tovarov a služieb  

6000 Ostatné dane 
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     Miera využívania a daňového výnosu z jednotlivých daní sa medzi krajinami líši, 
vzhľadom k tomu, že každá daň m á svoje pozitíva a negatíva, ktoré v v texte stručne 
charakterizujeme. 

 

1.3.7 Kontrolné otázky 

1. Klasifikujte dane podľa metodiky OECD. 

2. Vysvetlite podstatu dane z príjmov fyzických osôb. 

3. Vysvetlite podstatu dane z príjmov právnických osôb. 

4. Vysvetlite podstatu majetkových daní.  

5. Vysvetlite podstatu dane z pridanej hodnoty. 

6. Vysvetlite podstatu spotrebnej dane. 

7. Vysvetlite podstatu príspevkov na sociálne zabezpečenie a spôsobov ich výberu. 

 

1.4 Kľúčové slová  

Alokatívna funkcia štátu, alokatívna neefektívnosť byrokracie, Arrowova teoréma, Coasova 
teoréma, cyklická voľba, čierny pasažier, ekonomický monopol, externalita, hlasovanie 
jednoduchou väčšinou, hraničné náklady, hraničná užitočnosť, hrubý domáci produkt, 
kolektívny statok, log-rolling, model politického cyklu, nepriama (zastupiteľská, 
participatívna, parlamentná) demokracia, netrhový statok, Paretovo zlepšenie, Paretovo 
zlepšenie s kompenzáciou, Pigouova daň, priama demokracia, prírodný monopol, prirodzený 
monopol, privatívny statok, redistribúcia, transferové platby, technická neefektívnosť 
byrokracie, verejné prostriedky, verejný sektor, zmiešaná ekonomika, zmiešaný kolektívny 
statok. 
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KAPITOLA 2 
Priame dôchodkové dane 
 

2.1 Daň z príjmov fyzických a právnických osôb 

2.1.1 Úvod 

     Druhá kapitola rozoberajúca problematiku priamych dôchodkových daní je rozdelená do 
troch častí. Prvá z nich je venovaná dani z príjmov fyzických a právnických osôb. Táto daň sa 
priamo dotýka takmer každého občana a určite aj každého účastníka tohto kurzu. Či už vo 
forme dane z príjmu zo závislej činnosti, ktorú platíte prostredníctvom Vášho zamestnávateľa, 
dane z príjmu samostatne zárobkovo činných osôb či dane právnických osôb. Osobitnou 
formou platenia dane z príjmov, s ktorou sa stretáva každý z nás napr. pri investovaní 
voľných finančných prostriedkov v peňažných ústavoch, je tzv. zrážková daň, ktorá je 
vysvetlená v druhej podkapitole. 

 

2.1.2 Ciele 

     Cieľom tejto podkapitoly je uviesť čitateľa do základných súvislostí zdaňovania príjmov 
fyzických a právnických osôb. Táto problematika je obšírna, čo je spôsobené rôznorodou 
a neustále sa meniacou hospodárskou realitou. Zamerali sme sa na základné pojmy a vzťahy, 
z ktorých by ste po pozornom preštudovaní mali ovládať: 

� rozdiel medzi daňovníkmi  a daňou fyzických a právnických osôb, 

� predmet zdaňovania a jeho členenie najmä pri fyzických osobách, 

� základné položky, ktoré nie sú predmetom zdaňovania resp. sú oslobodené od dane, 

� spôsob zisťovania základu dane a výpočtu dane, 

� základné položky daňovo uznaných a neuznaných výdavkov, 

� problematiku daňového odpisovania hmotného a nehmotného majetku, 

� spôsob platenia preddavkov na daň z príjmov, 

� mechanizmus ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti 

 

2.1.3 Návod ku štúdiu 

     Preštudovanie podkapitoly Daň z príjmov fyzických a právnických osôb vrátane 
zodpovedania jednotlivých úloh si bude vyžadovať približne štyri hodiny študijného času. 

     V tejto podkapitole nájdete príklady, úlohy a kontrolné otázky. Príklady sa nachádzajú 
priebežne v texte, sú riešené a ich cieľom je ilustrovať základné daňové výpočty a vzťahy. 
Kontrolné otázky sa dotýkajú teoretickej časti. Majú Vás preskúšať, ako pozorne ste 
preštudovali predkladaný text. Na konci tejto časti nájdete úlohy, ktoré riešite samostatne. 
Správne výsledky sú uvedené v samom závere podkapitoly. 
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     Okrem predloženého materiálu budete nevyhnutne potrebovať aktuálne znenie zákona o 
daniach z príjmov, ako aj ostatné súvisiace právne normy uvedené v závere podkapitoly. 
Okrem toho využijete pri daňových výpočtoch kalkulačku alebo počítač. 

 

2.1.4 Úvod k problematike a základné pojmy 

     Daň z príjmov je najvýznamnejšia zložka sústavy priamych daní. V podobe, ako ju dnes 
poznáme, bola do daňového systému Slovenska zavedená ako súčasť daňovej reformy v roku 
1992 zákonom Federálneho zhromaždenia ČSFR č. 289/1992 Zb. Tento zákon bol často 
novelizovaný, čoho príčinou boli aj neustále sa meniace podmienky transformačného procesu.  

     V roku 1999 bolo vypracované nové znenie zákona o daniach z príjmov, ktoré vyšlo 
v zbierke zákonov pod číslom 366/1999 Z. z. Napriek snahe stabilizovať týmto zákonom 
oblasť zdaňovania príjmov, bol v priebehu nasledujúcich štyroch rokov 12-krát novelizovaný. 
Časté zmeny tohto zákona, existencia početných výnimiek a z toho vyplývajúca zložitosť boli 
jedným z motívov vypracovania nového zákona v rámci daňovej reformy, ktorý vstúpil do 
platnosti 1. januára 2004 pod číslom 595/2003 Z. z.. 

     Spomínaný zákon je v porovnaní s množstvom predchádzajúcich novelizácií zdaňovania 
príjmov skutočne zákonom reformným. Okrem najvýznamnejšej zmeny, ktorou je jednotná 
sadzba dane, tzv. rovná daň, vo výške 19 %, zaviedol mnohé zmeny napríklad v oblasti 
daňových odpisov a metód odpisovania, odpočítateľných položiek pre výpočet dane z príjmov 
fyzickej osoby a zrušil mnohé prípady daňových úľav a pod. 

     Zákon o dani z príjmov upravuje daň z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby a spôsob 
platenia a vyberania dane. Tomuto je podriadené aj členenie zákona do jednotlivých častí, 
ktorých je šesť. Samotné časti upravujú: 

1. Základné ustanovenia 

2. Daň fyzickej osoby 

3. Daň právnickej osoby 

4. Spoločné ustanovenia 

5. Vyberanie a platenie dane 

6. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia. 

 

     Prvá časť definuje základné pojmy. Daňovníkom sa rozumie fyzická alebo právnická 
osoba. Predmetom dane je príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom 
daňovníka, pričom príjmom sa rozumie peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj 
zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a čase plnenia alebo spotreby. 
Daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov 
preukázateľne vynaložený daňovníkom a zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka. 

     Základom dane je rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy, teda príjmy, ktoré sú predmetom 
dane a nie sú oslobodené od dane, prevyšujú daňové výdavky pri rešpektovaní vecnej 
a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom 
období, ktorým je kalendárny rok. Daňovou stratou je rozdiel, o ktorý daňové výdavky 
prevyšujú zdaniteľné príjmy takisto pri rešpektovaní princípu vecnej a časovej súvislosti. 
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     Zákon ďalej v úvode definuje daňovníka s neobmedzenou resp. s obmedzenou daňovou 
povinnosťou. Neobmedzenú daňovú povinnosť má fyzická osoba, ktorá má na území 
Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava (viac ako 183 dní v roku) 
a právnická osoba, ktorá má na území SR sídlo alebo miesto skutočného vedenia. Miestom 
skutočného vedenia sa rozumie miesto, kde sa prijímajú riadiace a obchodné rozhodnutia 
štatutárnych orgánov a dozorných orgánov právnickej osoby. Ostatné osoby majú obmedzenú 
daňovú povinnosť. Toto rozčlenenie daňovníkov je dôležité pre stanovenie predmetu dane, 
ktorým sú príjmy pochádzajúce zo zdrojov na území SR a aj zo zahraničia pre daňovníkov 
s neobmedzenou daňovou povinnosťou, zatiaľ čo ostatní platia daň iba z príjmov zo zdrojov 
na území Slovenskej republiky. 

 

2.1.5 Daň fyzickej osoby 

     Predmetom dane sú: 

a) príjmy zo závislej činnosti (§ 5), 

b) príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu (§ 6), 

c) príjmy z kapitálového majetku (§ 7), 

d) ostatné príjmy (§ 8). 

 

     Úprava pred 1. januárom 2004 členila príjmy podobne s tým rozdielom, že príjmy 
z prenájmu boli upravené osobitným paragrafom. V tejto podkapitole sa budeme zaoberať 
prijmami podľa §§ 5 a 6, príjmy z kapitálového majetku a ostatné príjmy sú osobitne 
preberané v podkapitole 2.2. 

     Predmetom dane nie je: 

a) prijatá náhrada oprávnenej osoby napr. pri súdnej rehabilitácii, príjem získaný 
vydaním, darovaním alebo dedením nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru 
alebo ich časti alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty 
s výnimkou príjmu z neho plynúceho a s výnimkou darov poskytnutých 
v súvislosti s výkonom činnosti podľa § 5 alebo § 6. 

b) úver a pôžička, 

c) podiel na zisku vyplácaný po zdanení obchodnou spoločnosťou (kap. 2.2), 

d) podiel člena pozemkového spoločenstva na výnosoch a na majetku určenom na 
rozdelenie medzi jeho členov, 

e) daň z pridanej hodnoty uplatnená na výstupe u platiteľov tejto dane (kap. 4.5), 

f) príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií. 

 

     Základ dane sa zistí ako súčet čiastkových základov dane podľa jednotlivých druhov 
príjmov podľa § 5 až 8. Tento základ dane s výnimkou čiastkového základu dane podľa § 5, 
teda príjmu zo závislej činnosti, sa znižuje o daňovú stratu. Do daňového základu sa 
nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ods. 6 zákona o dani 
z príjmov. Tzv. daň zrážkou je obsahom podkapitoly 2.2.5.  
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Príjmy zo závislej činnosti (§ 5) 

     Prijmami zo závislej činnosti sú: 

a) príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, 
služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru 
alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa 
príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, ako aj príjmy za 
prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania, 

b) príjmy za prácu členov družstiev, spoločníkov a konateľov spoločnosti s ručením 
obmedzeným a komanditistov komanditných spoločností, a to aj keď nie sú 
povinní pri výkone práce pre družstvo alebo pre spoločnosť dodržiavať príkazy 
inej osoby, 

c) platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov Slovenskej republiky, verejného 
ochrancu práv (ombudsmana), prokurátorov SR a vedúcich ostatných ústredných 
orgánov štátnej správy SR ustanovené osobitnými predpismi, 

d) odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a 
v orgánoch iných právnických osôb alebo spoločenstiev, ak nejde o príjmy podľa 
písmena a) alebo b), alebo odmeny za výkon funkcie, ak nejde o príjmy uvedené 
v písmenách a), b) a g). 

e) odmeny obvinených vo väzbe a odmeny odsúdených vo výkone trestu odňatia 
slobody poskytované podľa zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia 
slobody,v znení neskorších predpisov 

f) príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytované podľa zákona č. 152/1994 
Z.z. o sociálnom fonde,v znení neskorších predpisov 

g) príjmy plynúce v súvislosti s minulým, súčasným alebo budúcim výkonom závislej 
činnosti alebo funkcie bez ohľadu na to, či daňovník pre platiteľa príjmu skutočne 
vykonával, vykonáva alebo bude vykonávať túto závislú činnosť alebo funkciu, 

h) obslužné. 

 

     Vymenované druhy príjmov sú príjmy pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy, 
ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru alebo spočívajú v inej forme plnenia 
zamestnancovi od zamestnávateľa. Príjmom zamestnanca, ktorému zamestnávateľ poskytuje 
motorové vozidlo na používanie na služobné a súkromné účely, je aj suma vo výške 1 % zo 
vstupnej ceny vozidla za každý aj začatý kalendárny mesiac poskytnutia na takéto účely. Do 
vstupnej ceny sa zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty. 

     Predmetom dane nie sú aj: 

a) cestovná náhrada poskytovaná v súvislosti s výkonom závislej činnosti do výšky, 
na ktorú vznikne zamestnancovi nárok podľa zákona č. 283/2002 o cestovných 
náhradách, 

b) nepeňažné plnenie vo výške hodnoty poskytovaných osobných ochranných 
pracovných prostriedkov, osobných hygienických prostriedkov a pracovného 
oblečenia, vrátane ich udržiavania alebo suma, ktorou zamestnávateľ uhrádza 
zamestnancovi preukázané výdavky vynaložené na tieto účely, 
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c) suma prijatá zamestnancom ako preddavok od zamestnávateľa, aby ju v jeho mene 
vynaložil, alebo suma, ktorou zamestnávateľ uhrádza zamestnancovi preukázané 
výdavky, ktoré zamestnanec za zamestnávateľa vynaložil zo svojho tak, akoby ich 
vynaložil priamo zamestnávateľ, 

d) hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, 
kondičných rehabilitácií a preventívnej zdravotníckej starostlivosti podľa zákona, 

e) náhrada za používanie vlastného náradia, zariadenia a predmetov potrebných na 
výkon práce podľa Zákonníka práce, a i. 

 

     Od dane sú oslobodené aj príjmy poskytnuté ako: 

a) suma vynaložená zamestnávateľom na doškoľovanie zamestnanca, ktoré súvisí 
s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa; toto oslobodenie sa nevzťahuje 
na sumy vyplácané zamestnancovi ako náhrada za ušlý zdaniteľný príjem, 

b) hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na 
pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných 
subjektov, 

c) hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných zamestnávateľom 
zamestnancovi na spotrebu na pracovisku, 

d) použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, 
telovýchovného alebo športového zariadenia zamestnávateľa zamestnancom; 
rovnako sa posudzuje aj takéto plnenie poskytnuté manželovi (manželke) 
zamestnanca a deťom, ktoré sa na účely tohto zákona považujú za vyživované 
osoby tohto zamestnávateľa alebo jeho manželky (manžela), 

e) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, poistné na 
sociálne zabezpečenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa 
osobitného predpisu, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca, 

f) náhrada príjmu a príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 
poskytovaná zamestnávateľom zamestnancovi podľa osobitného predpisu, a i. 

 

     Základom dane (čiastkovým základom dane podľa § 5) sú zdaniteľné príjmy zo závislej 
činnosti znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky 
na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie 
rovnakého druhu. 

 

Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu (§ 6) 

     Príjmami z podnikania sú 

a) príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, 

b) príjmy zo živností, 

c) príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov, 

d) príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti (v. o. s.) a komplementárov 
komanditnej spoločnosti (k. s.). 
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     Príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria medzi príjmy uvedené  
v predchádzajúcom odseku, sú príjmy: 

a) z použitia alebo z poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného 
vlastníctva vrátane autorských práv a práv príbuzných autorskému právu, a to 
vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných 
diel na vlastné náklady, 

b) z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním, 

c) znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a 
tlmočníkoch v znení neskorších predpisov. 

 

     Príjmami z prenájmu, ak nejde o príjmy uvedené v prvom odseku a v § 5, sú príjmy 
z prenájmu nehnuteľností. K nim sa pripočítavajú aj príjmy z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré 
sú prenajímané ako príslušenstvo nehnuteľnosti. 

     Príjmom z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti je aj 

a) príjem z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom daňovníka, 

b) úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sú používané 
v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej 
činnosti, 

c) príjem z predaja podniku alebo jeho časti na základe zmluvy o predaji podniku, 

d) výška odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka, ktorá súvisí a je dôsledkom 
nakladania s jeho obchodným majetkom. 

 

     Na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) sa použijú ustanovenia § 17 až 29 
preberané v časti 2.1.7. Základom dane (čiastkovým základom dane) spoločníka verejnej 
obchodnej spoločnosti je časť základu dane verejnej obchodnej spoločnosti zisteného podľa § 
17 až 29. Táto časť základu dane sa určí v rovnakom pomere, v akom sa rozdeľuje zisk podľa 
spoločenskej zmluvy, inak rovným dielom. Ak vykáže verejná obchodná spoločnosť podľa § 
17 až 29 daňovú stratu, rozdeľuje sa na spoločníka časť tejto straty rovnako ako základ dane. 
Do základu dane sa zahrnie aj podiel spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti na 
likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnací podiel pri zániku účasti 
spoločníka v obchodnej spoločnosti. 

     Základom dane (čiastkovým základom dane) komplementára komanditnej spoločnosti je 
časť základu dane komanditnej spoločnosti zisteného podľa § 17 až 29 pripadajúca na 
komplementára.  Táto časť základu dane sa určí v rovnakom pomere, v akom sa rozdeľuje 
časť zisku pripadajúca na komplementára podľa spoločenskej zmluvy, inak rovným dielom. 
Ak vykáže komanditná spoločnosť podľa § 17 až 29 daňovú stratu, rozdeľuje sa na 
komplementára časť tejto straty rovnako ako základ dane. Do základu dane sa zahrnie aj 
podiel komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii 
spoločnosti a vyrovnací podiel pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti.  

     Príjmy spoločníkov v. o. s. a komplementárov k. s. sa na účely zistenia základu dane 
znižujú o   poistné  a príspevky, ktoré je povinný platiť spoločník verejnej obchodnej 
spoločnosti alebo komplementár komanditnej spoločnosti, za predpokladu, že toto poistné 
a príspevky nie sú nákladom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti. 
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Takéto poistné a príspevky platené verejnou obchodnou spoločnosťou za spoločníkov alebo 
komanditnou spoločnosťou za komplementárov sú u spoločníkov alebo u komplementárov 
oslobodené od dane.  

     Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, neuplatní preukázateľné 
daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 25 % z úhrnu príjmov uvedených 
v odsekoch 1 až 3, okrem daňovníka, ktorý má príjmy z podnikania, z inej samostatnej 
zárobkovej činnosti a z prenájmu len z vykonávania remeselných živností podľa osobitného 
predpisu,6) ktorý môže uplatniť výdavky vo výške 60 % z týchto príjmov. Ak daňovník 
uplatní výdavky podľa tohto odseku, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky 
daňovníka, okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť; toto 
poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Daňovník 
počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu o príjmoch v 
časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach.  

     Hnuteľné veci a nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré 
využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa odsekov 1 až 3 obaja 
manželia, zahrnie do obchodného majetku jeden z manželov. Výdavky súvisiace 
s využívaním týchto hnuteľných vecí a nehnuteľností  sa rozdelia medzi oboch manželov v 
pomere, v akom ich využívajú pri svojej činnosti; v takomto pomere sa rozdelí aj príjem z ich 
predaja. 

 

Nezdaniteľné časti základu dane (§ 11) 

     Základ dane sa znižuje o nezdaniteľné časti, ktorými sú  

a) suma zodpovedajúca 19,2 násobku sumy životného minima, platného k 1. januáru 
príslušného zdaňovacieho obdobia, ročne na daňovníka, v roku 2004 vo výške 80 
832 Sk ročne, teda 6 736 Sk mesačne, 

b) suma zodpovedajúca 19,2 násobku sumy životného minima, platného k 1. januáru 
príslušného zdaňovacieho obdobia (teda v roku 2004 taká istá ako v písmene a), 
ročne na manželku (manžela) žijúcu s daňovníkom v domácnosti, ak nemá vlastný 
príjem; ak má vlastný príjem nepresahujúci túto sumu ročne, nezdaniteľná časť 
základu dane je rozdiel medzi touto sumou a vlastným príjmom manželky 
(manžela); do vlastného príjmu sa nezahŕňa zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, 
štátne sociálne dávky a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa 
pripravujúcim na budúce povolanie.  

 

     Základ dane daňovníka sa neznižuje o sumu vypočítanú podľa odseku 1 písm. a), ak 
daňovník je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku 
alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia alebo dôchodku zo 
zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku alebo 
výsluhového príspevku vyplácaného, ak služobný pomer trval aspoň 15 rokov (ďalej len 
"dôchodok") alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia a je 
vyšší ako suma, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 1 písm. a). Ak suma  dôchodku 
v úhrne nepresahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 1 písm. a), zníži sa 

                                                 
6)  Príloha č. 1 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
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základ dane podľa odseku 1 písm. a) len vo výške rozdielu medzi vyplatenou sumou  
dôchodku a sumou, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 1 písm. a).   

     Základ dane sa znižuje o nezdaniteľnú časť základu dane podľa odseku 1 písm. b) len u 
daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou s trvalým pobytom na území Slovenskej 
republiky. 

    Daňovník, ktorý si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane podľa odseku 1 písm.  b) 
len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže znížiť základ 
dane len o sumu zodpovedajúcu jednej dvanástine tejto nezdaniteľnej časti základu dane  za 
každý kalendárny mesiac, na ktorého začiatku boli splnené podmienky na uplatnenie tejto 
nezdaniteľnej časti základu dane. 

 

2.1.6 Daň právnickej osoby 

     Predmetom dane právnickej osoby podobne ako fyzickej osoby je príjem (výnos) z jej 
činnosti a z nakladania s jej majetkom s výnimkou tých daňovníkov, ktorí nie sú založení 
alebo zriadení na podnikanie. Ich predmetom dane, sú príjmy z činností, ktorými dosahujú 
zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z 
nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov a  príjmov, z ktorých sa daň 
vyberá podľa § 43, teda zrážkou. Predmetom dane daňovníka, ktorý je správcovskou 
spoločnosťou a ktorý vytvára podielové fondy, sú len príjmy správcovskej spoločnosti. 

     Daňovníkmi, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sú záujmové združenia 
právnických osôb, profesijné komory, občianske združenia vrátane odborových organizácií, 
politické strany a politické hnutia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, 
spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, pozemkové spoločenstvá, obce, 
vyššie územné celky, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, štátne fondy, vysoké 
školy, doplnkové dôchodkové poisťovne, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Národný 
úrad práce, Fond ochrany vkladov, Slovenská kancelária poisťovateľov, Slovenský 
pozemkový fond, Slovenský rozhlas, Slovenská televízia, Fond na podporu zahraničného 
obchodu, Úrad pre finančný trh, neinvestičné fondy, nadácie, neziskové organizácie 
poskytujúce všeobecne prospešné služby, organizácie, ktorých nezisková činnosť vyplýva z 
osobitného predpisu, na základe ktorého vznikli; za daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo 
zriadení na podnikanie sa na účely tohto zákona nepovažujú obchodné spoločnosti nezaložené 
za účelom podnikania. 

     Predmetom dane daňovníka, ktorý je verejnou obchodnou spoločnosťou, Národnou 
bankou Slovenska a Fondom národného majetku Slovenskej republiky sú iba príjmy, 
z ktorých sa daň vyberá zrážkou. 

     Predmetom dane daňovníka, ktorý je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, je aj 
príjem podľa § 14 ods. 4 a 6, teda časť základu dane v. o. s., ktorý na neho ako spoločníka 
pripadá. Predmetom dane daňovníka, ktorý je komplementárom komanditnej spoločnosti, je aj 
príjem podľa § 14 ods. 5 a 7, teda časť základu dane k. s., ktorý na neho ako spoločníka k. s. 
pripadá. 

     Predmetom dane nie je 

a) príjem podľa § 50, teda získaný ako podiel zaplatenej dane na osobitné účely iným 
daňovníkom, 

b) príjem získaný darovaním alebo dedením,  
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c) podiel na zisku vyplácaný po zdanení obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, 
alebo obdobnou právnickou osobou v zahraničí, vyrovnací podiel a podiel na 
likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva okrem podielu na 
zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej 
spoločnosti a okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti 
a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii 
spoločnosti a vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej 
obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej 
spoločnosti, 

d) príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií vrátane ich výmeny pri 
zrušení daňovníka bez likvidácie, a to aj vtedy, ak súčasťou splynutia, zlúčenia 
alebo rozdelenia spoločnosti je aj majetok spoločnosti so sídlom v členských 
štátoch Európskej únie. 

 

     Od dane sú oslobodené  príjmy 

a) daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie plynúce z činnosti, za 
účelom ktorej títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou 
vymedzenou osobitným predpisom okrem príjmov z činností, ktoré sú podnikaním 
a príjmov z ktorých sa daň vyberá zrážkou; v rozpočtových organizáciách sú od 
dane oslobodené aj príjmy z činnosti, ktorá je vymedzená zriaďovateľom v 
zriaďovacej listine na plnenie jej základného účelu a príjmy z prenájmu a z predaja 
majetku zahrnuté v rozpočte zriaďovateľa, s výnimkou príjmov, z ktorých sa daň 
vyberá zrážkou, 

b) obcí a vyšších územných celkov z prenájmu a predaja ich majetku,  

c) štátnych fondov, príjmy Úradu pre finančný trh a príjmy Fondu ochrany vkladov, 
okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou,  

d) plynúce z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty a z odpisu záväzkov 
pri konkurze a vyrovnaní vykonaných podľa osobitného predpisu, 

e) daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie, ak nepresiahli za 
zdaňovacie obdobie 300 000 Sk, okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou 
(§ 43) a príjmov oslobodených od dane podľa tohto zákona; pri predaji majetku, 
ktorý daňovník využíval na výkon svojej činnosti, sa do ustanoveného limitu 
započítava rozdiel, o ktorý príjem z predaja tohto majetku prevyšuje výdavok na 
jeho obstaranie. Ak takto vymedzené príjmy presiahnu 300 000 Sk, do základu 
dane sa zahrnú len príjmy nad uvedenú sumu. Výdavky nezahŕňané do základu 
dane, priraďované k sume oslobodených príjmov sa určia v rovnakom pomere, 
v akom je suma oslobodených príjmov k celkovým príjmom zahŕňaným do 
základu dane. 

 

    Od dane sú oslobodené aj 

a) výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevky plynúce 
registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam, 

b) členské príspevky podľa stanov, štatútu, zriaďovacích listín alebo zakladateľských 
listín prijaté záujmovými združeniami právnických osôb, profesijnými komorami, 
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občianskymi združeniami vrátane odborových organizácií, politickými stranami 
a politickými hnutiami, 

c) úroky z preplatku na dani zapríčineného správcom dane, 

d) úhrady za výkon správy bytov vo vlastníctve bytových družstiev spravovaných 
bytovými družstvami a za výkon správy bytov spoločenstvami vlastníkov bytov. 

      

2.1.7 Spolo čné ustanovenia pre výpo čet dane z príjmov 

     Štvrtá časť zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov upravuje tzv. spoločné 
ustanovenia o daniach z príjmov. Na rozdiel od zákonnej úpravy pred 1. januárom 2004 je 
prvým článkom tejto časti úprava sadzby dane. To, že sadzba dane môže byť upravená 
v rámci spoločných ustanovení a nie osobitne pre daň fyzickej a daň právnickej osoby, je 
výsledkom zavedenia tzv. rovnej dane. Od 1. januára 2004 je sadzba dane stanovená na 19 % 
zo základu dane fyzických osôb zníženého o daňovú stratu a nezdaniteľné časti základu dane, 
resp. zo základu dane právnických osôb zníženého o daňovú stratu.  

     Okrem úpravy sadzby dane sú náplňou štvrtej časti zákona všeobecné ustanovenia o 
zisťovaní základu dane, daňové výdavky, rezervy a opravné položky, odpisy a odpočet 
daňovej straty. 

 

2.1.7.1 Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane (§ 17) 

     Pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty sa vychádza 

a) u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého čtovníctva alebo u daňovníka, ktorý 
vedie evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a pohľadávkach (pri 
odpočítavaní tzv. paušálnych výdavkov) z rozdielu medzi príjmami a výdavkami, 

b) u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva z výsledku hospodárenia. 

 

     Výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami pri zisťovaní základu 
dane sa 

a) zvýši o sumy, ktoré nemožno podľa tohto zákona zahrnúť do daňových výdavkov 
alebo ktoré do daňových výdavkov boli zahrnuté v nesprávnej výške (tzv. 
pripočítateľné položky), 

b) zvýši o sumy, ktoré nie sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa tohto zákona sú 
zahrňované do základu dane, 

c) zníži o sumy, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa tohto zákona sa 
nezahrnú do základu dane (tzv. odpočítateľné položky). 

 

     Do základu dane sa nezahŕňa príjem, z ktorého sa daň vybrala zrážkou podľa § 43 ods. 6, 
čo sa považuje za splnenie daňovej povinnosti, resp. príjem fyzickej osoby, ktorá príjem 
zdanený zrážkou nie je povinná účtovať a ktorá nevyužila možnosť odpočítať daň vybranú 
zrážkou ako preddavok podľa ods. 7 § 43 o dani vyberanej zrážkou. Zároveň sa do základu 
dane nezahŕňa suma, ktorá už bola u toho istého daňovníka zdanená podľa tohto zákona alebo 
podľa doterajších predpisov a ďalšie. 
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     Súčasťou základu dane je aj príjem, z ktorého sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, ak 
vybraním zrážky nie je splnená daňová povinnosť alebo ak daňovník, ktorý je fyzickou 
osobou a nie je povinný tieto príjmy účtovať, využil možnosť odpočítať daň vybranú zrážkou 
ako preddavok na daň podľa § 43 ods. 7. Súčasťou základu dane daňovníka s neobmedzenou 
daňovou povinnosťou je aj výnos z dlhopisov a pokladničných poukážok. 

     Pri zrušení opravných položiek, zrušení rezerv a rozpustení zostatkov ostatných účtov 
nákladov na účet nerozdelený zisk minulých rokov sa základ dane zvyšuje o zaúčtovanú 
výšku zostatkov týchto účtov, ak ich tvorba je považovaná za daňový výdavok. 

     Do základu dane daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie sa pri predaji 
majetku, ktorý bol používaný na činnosť, príjmy z ktorej sú predmetom dane, zahrnie rozdiel, 
o ktorý príjem z jeho predaja prevyšuje cenu, v ktorej bol majetok ocenený v účtovníctve pri 
jeho nadobudnutí, zníženú o odpisy uplatnené v daňových výdavkoch. 

     Súčasťou základu dane nie sú kurzové rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov a rozdiely 
z precenenia derivátov a cenných papierov pri ich oceňovaní reálnou hodnotou, účtované do 
nákladov alebo výnosov. Rovnako ani oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí účtované 
ako náklady alebo výnosy, ak sa vzťahujú na vložený majetok, ktorý nadobúdateľ vkladu 
odpisuje zo zostatkovej ceny. 

     Zmluvné pokuty, poplatky z omeškania, úroky z omeškania sa zahrnú do základu dane u 
veriteľa po prijatí úhrady alebo u dlžníka po ich zaplatení.  

     Pri zisťovaní daňovej straty sa postupuje rovnako ako pri zisťovaní základu dane. 

 

2.1.7.2 Daňové výdavky (§ 19) 

     Daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených 
v tomto zákone, sú 

a) výdavky (náklady), ktoré je daňovník povinný uhradiť podľa osobitných predpisov, 

b) výdavky (náklady) na prevádzku vlastného zariadenia na ochranu životného 
prostredia, podľa osobitných predpisov 

c) výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie 
vynaložené na: 

� bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a hygienické vybavenie pracovísk, 

� starostlivosť o zdravie zamestnancov podľa osobitných predpisov, 

� vzdelávanie a rekvalifikáciu zamestnancov, vlastné vzdelávacie zariadenia, 

� príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených 
osobitným predpisom, 

� mzdové a ostatné pracovnoprávne nároky zamestnancov v rozsahu ustanovenom 
pracovnoprávnymi predpismi, 

d) výdavky (náklady) na pracovné cesty, na ktoré vzniká nárok podľa osobitných 
predpisov, 

e) výdavky (náklady) daňovníka s príjmami podľa § 6 vynaložené v súvislosti 
s výkonom  činnosti, z ktorej príjmy sú predmetom dane, vykonávanej v inom mieste, 
ako je miesto, v ktorom túto činnosť pravidelne vykonáva, a to vo výške výdavkov 
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(nákladov) na ubytovanie, dopravu hromadnými dopravnými prostriedkami a na 
nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste, 

f) výdavky (náklady) vo výške úhrnu obstarávacích cien akcií a úhrnu obstarávacích cien 
ostatných cenných papierov v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k ich predaju, do 
výšky úhrnu príjmov z ich  predaja s výnimkou 

1. cenných papierov prijatých na trh burzy cenných papierov, pri ktorých 
obstarávacia cena  nie je vyššia a príjem z predaja nie nižší ako odchýlka 10 % od 
priemerného kurzu zverejňovaného burzou cenných papierov v deň ich nákupu a 
predaja alebo ak cenný papier nebol tento deň obchodovaný, posledný zverejnený 
priemerný kurz, pri ktorých sa uzná ako výdavok (náklad) obstarávacia cena akcií 
alebo pri ostatných cenných papieroch obstarávacia cena upravená o rozdiel 
z ocenenia na reálnu hodnotu podľa osobitného predpisu zahrňovaný do základu 
dane, 

2. dlhopisu, pri ktorom je predajná cena nižšia najviac o výšku výnosu z dlhopisu 
zahrnutého do základu dane do doby predaja alebo splatnosti dlhopisu, 

3. daňovníkov, ktorí vykonávajú obchodovanie s cennými papiermi podľa osobitného 
predpisu, ktorým sa výdavok (náklad) na obstaranie cenných papierov uzná do 
výšky účtovanej ako náklad, 

g) výdavky (náklady) vo výške obstarávacej ceny  

1. obchodného podielu na obchodnej spoločnosti alebo družstve s výnimkou 
obstarávacej ceny podielu na akciovej spoločnosti (akcie), pre ktorú platí 
ustanovenie písmena f), pri jeho predaji len do výšky príjmov z predaja, 
posudzovaným za každý predaj jednotlivo, 

2. zmenky, o ktorej sa účtuje ako o cennom papieri, pri jej predaji len do výšky 
príjmov z predaja, posudzovanej za každý predaj jednotlivo, 

h) výdavok (náklad) vo výške obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením 
alebo výdavok vo výške odpisu menovitej hodnoty pohľadávky bez úrokov 
z omeškania a poplatkov z omeškania a iných platieb, ktoré zvyšujú pohľadávku 
z dôvodu oneskorenej úhrady... (ďalej pozri zákon), 

i) výdavok (náklad) vo výške obstarávacej ceny pohľadávky, ktorá jednotlivo 
nepresahuje 1 000 Sk za pohľadávku, ak sa trvale upúšťa od jej vymáhania z dôvodu, 
že náklady na jej vymáhanie by presiahli jej hodnotu, 

j) výdavok (náklad) vo výške odvodu z výťažku, 

k) výdavky (náklady) na reklamu vynaložené za účelom prezentácie podnikateľskej 
činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej 
známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich 
s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo 
zvýšenia príjmov daňovníka, 

l) výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich 
nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze, alebo ak sa táto 
spotreba v technickom preukaze neuvádza, alebo ak sa vozidlo nepoužíva na pracovné  
cesty alebo ak sa vozidlo alebo zariadenie používa na prevádzku, pri ktorej nie je 
spotreba pohonných látok uvedená v technickom preukaze, podľa spotreby 
preukázanej iným preukázateľným dokladom; pri výpočte spotreby pohonných látok 
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vozidiel používaných na pracovné cesty sa postupuje spôsobom ustanoveným 
osobitným predpisom, 

m) výdavky, na ktorých úhradu boli poskytnuté dotácie, podpory a príspevky poskytnuté 
z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, rozpočtov vyšších územných 
celkov, štátnych fondov a Národného úradu práce zahrnované do príjmov, 

n) odpisy pri majetku, ktorý nie je priamo využívaný daňovníkom, ale slúži na 
zabezpečenie zdaniteľných príjmov tohto daňovníka a súčasne aj daňovníka, ktorému 
bol poskytnutý, ak ide o poskytnutie majetku, ktorý slúži na podporu predaja tovaru, 
služieb alebo výrobkov daňovníka, ktorý tento majetok poskytol na priame využitie 
inému daňovníkovi. 

 

     Daňovými výdavkami sú aj 

a) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku (§ 22 až 29), 

b) zostatková cena (§ 25 ods. 3) hmotného majetku a nehmotného majetku  pri jeho 
vyradení predajom alebo likvidáciou alebo pomerná časť zostatkovej ceny vzťahujúca 
sa na predanú alebo likvidovanú časť majetku; zostatková cena likvidovaného 
stavebného objektu alebo jeho časti v súvislosti s výstavbou nového stavebného 
objektu alebo technickým zhodnotením stavby sa zahrnie do obstarávacej ceny, 

c) zostatková cena alebo obstarávacia cena hmotného majetku bezodplatne odovzdaného 
do vlastníctva organizácie zabezpečujúcej jeho ďalšie využitie podľa osobitného 
predpisu, ak nie je súčasťou obstarávacej ceny stavby odpisovanej odovzdávajúcim 
daňovníkom, 

d) zostatková cena hmotného majetku a nehmotného majetku vyradeného z dôvodu 
škody do výšky príjmov z náhrad zahrnovaných do základu dane vrátane prijatých 
úhrad z predaja vyradeného majetku s výnimkou uvedenou v písmene g), 

e) vstupná cena pri predaji hmotného majetku vylúčeného z odpisovania podľa § 23, 
pričom pri predaji určitého majetku (uvedeného v § 23 ods. 1 písm. d) až g), § 23  ods. 
2 písm. d) a pozemkov nedotknutých ťažbou) možno vstupnú cenu zahrnúť len do 
výšky príjmu z predaja, 

f) tvorba rezerv a opravných položiek podľa § 20,  

g) škody nezavinené daňovníkom 

1. vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy, napríklad zemetrasenia, povodne, 
krupobitia, lavíny alebo blesku, 

2. spôsobené neznámym páchateľom v zdaňovacom období, v ktorom bola táto 
skutočnosť potvrdená políciou, 

h) hodnota pohľadávky pri jej postúpení do výšky príjmu z prijatých úhrad plynúcich 
z jej postúpenia a obstarávacia cena pohľadávky do výšky príjmu z prijatej úhrady 
plynúcej z jej ďalšieho postúpenia; ... 

i) poistné  a príspevky hradené daňovníkom, ktorý je verejnou  obchodnou spoločnosťou 
za spoločníkov tejto spoločnosti, komanditnou spoločnosťou za komplementárov, 
daňovníkom s príjmami podľa § 6, poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť 
zamestnávateľ za zamestnanca, 
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j) daň z nehnuteľností, daň z prevodu a prechodu nehnuteľností, cestná daň a poplatky 
vzťahujúce sa na činnosti, z ktorých príjmy podliehajú dani, 

k) daň z pridanej hodnoty (za presne vymedzených podmienok podľa zákona) 

l) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za  
zamestnancov podľa osobitného predpisu, 

m) odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou 
pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s  ťažším 
zdravotným postihnutím  podľa osobitného predpisu, 

n) príspevok združeniam  právnických  osôb, vyplývajúci  z  členstva  v tomto združení  
založeným  na  účel  ochrany  záujmov  platiteľa, vrátane obdobných združení v 
zahraničí najviac do  0,35 %  z  objemu  zúčtovaných   miezd, 

o) nájomné pri finančnom prenájme len vo výške prevyšujúcej odpis uplatňovaný 
nájomcom podľa § 26 ods. 8,  rovnomerne zahrňované do základu dane počas celej 
doby trvania nájmu za podmienok podľa zákona, 

p) odplaty (provízie) za vymáhanie pohľadávky najviac do výšky  vymoženej 
pohľadávky. 

 

     Nájomné,  odplaty  (provízie)  za  sprostredkovanie,  a  to  aj  ak  ide o sprostredkovanie na 
základe mandátnych zmlúv alebo podobných zmlúv, uhrádzané fyzickej osobe,  sa zahrnú do 
daňových výdavkov v zdaňovacom období, v ktorom boli zaplatené. Zaplatené nájomné 
fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uzná najviac do výšky časovo rozlíšenej 
sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie. 

     Pri finančnom prenájme sa nájomné zahrnie do daňových výdavkov, ak  

a) doba trvania finančného prenájmu trvá najmenej 60 % doby odpisovania ustanovenej 
zákonom o dani z príjmu a nie menej ako tri roky, pričom pri postúpení zmluvy 
o finančnom prenájme bez zmeny jej podmienok na nového nájomcu platí táto 
podmienka na zmluvu ako celok a 

b) vlastnícke právo po skončení finančného prenájmu prechádza na nájomcu za kúpnu 
cenu, ktorá nie je vyššia ako by bola zostatková cena prenajatého hmotného majetku, 
ktorú by mal majetok pri  rovnomernom odpisovaní podľa tohto zákona.  

      

     Za  obstarávaciu cenu  obchodného  podielu  alebo akcie v obchodnej spoločnosti  alebo  
družstve sa na účely tohto zákona považuje aj hodnota splateného peňažného vkladu a  
nepeňažného vkladu spoločníka obchodnej spoločnosti alebo člena družstva vrátane emisného 
ážia, alebo obstarávacia cena majetkovej účasti, ak obchodný podiel alebo akcia boli 
nadobudnuté inak ako vkladom. Za splatený vklad sa považuje aj zvýšenie základného  
imania obchodnej spoločnosti alebo družstva zo zisku po zdanení na základe rozhodnutia 
valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti alebo predstavenstva družstva. 

 

     Daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady), ktoré nesúvisia so zdaniteľným príjmom, 
aj keď tieto výdavky (náklady) daňovník účtoval, výdavky (náklady), ktorých vynaloženie na 
daňové účely nie je dostatočne preukázané, a ďalej 
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a) výdavky (náklady) na obstaranie hmotného majetku, nehmotného majetku a hmotného 
majetku a nehmotného majetku vylúčeného z odpisovania, 

b) výdavky na zvýšenie základného imania vrátane splácania pôžičiek, 

c) obstarávacia cena cenných papierov a obchodných podielov na obchodnej spoločnosti 
alebo družstve s výnimkou uvedenou v § 19 ods. 2 písm. f) a g) a s výnimkou 
kladného rozdielu medzi obstarávacou cenou cenného papiera a hodnotou zúčtovanou 
pri splatnosti cenného papiera, 

d)  výdavky na vyplácané podiely na zisku vrátane podielov na zisku (tantiém) členov 
štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb,  

e) výdavky (náklady) presahujúce limity ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými 
predpismi, a výdavky (náklady) vynaložené v rozpore so zákonom o dani z príjmu 
alebo s osobitnými predpismi, 

f) výdavky prevyšujúce príjmy v zariadeniach na uspokojovanie potrieb zamestnancov 
alebo iných osôb s výnimkou § 17 ods. 3 písm. e), pričom výdavky a príjmy sa 
posudzujú v úhrne za všetky zariadenia, 

g) výdavky na technické zhodnotenie a výdavok, ktorý sa považuje za technické 
zhodnotenie, 

h) výdavky na reprezentáciu, okrem výdavkov na reklamné predmety označené 
obchodným menom alebo ochrannou známkou poskytovateľa v hodnote 
neprevyšujúcej 500 Sk za jeden predmet, 

i) výdavky na osobnú potrebu daňovníka vrátane výdavkov (nákladov) na ochranu osoby 
daňovníka a blízkych osôb daňovníka, na ochranu majetku daňovníka, ktorý nie je 
súčasťou obchodného majetku daňovníka a majetku blízkych osôb daňovníka. 

 

     Daňovými výdavkami nie sú tiež 

a) zvýšenia dane, prirážky k poistnému platenému na zdravotné poistenie, úroky platené 
za obdobie odkladu platenia dane a cla, penále a pokuty s výnimkou zaplatených 
zmluvných pokút, 

b) prirážky k základným sadzbám poplatkov za znečisťovanie ovzdušia a za ukladanie 
odpadov, 

c) prirážky k základným odplatám za vypúšťanie odpadových vôd, 

d) tvorba rezervného fondu a ostatných účelových fondov, okrem povinného prídelu do 
sociálneho fondu podľa osobitného predpisu, 

e) manká a škody presahujúce prijaté náhrady s výnimkou uvedenou v § 19 ods. 3 písm. 
g), stratného v maloobchodnom predaji na základe ekonomicky odôvodnených noriem 
úbytkov tovaru určených daňovníkom a s výnimkou nezavinených úhynov zvierat, 
ktoré nie sú na účely tohto zákona hmotným majetkom; škodou nie je preukázaný 
úhyn alebo nutná porážka zvieraťa zo základného stáda, 

f) zostatková cena trvale vyradeného hmotného majetku a nehmotného majetku 
s výnimkou uvedenou v § 19 ods. 3 písm. b) až d), 

g) daň z príjmov, 

h) dane zaplatené za iného daňovníka, 
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i) daň z pridanej hodnoty u platiteľov tejto dane s výnimkou prípadov uvedených v § 19 
ods. 3 písm. k) a s výnimkou dodatočne vyrubenej dane z pridanej hodnoty za minulé 
zdaňovacie obdobia účtovanej ako náklad, 

j) tvorba rezerv a tvorba opravných položiek s výnimkou podľa § 20. 

 

2.1.7.3 Rezervy a opravné položky (§ 20) 

     Rezervy a opravné položky sú nástrojom účtovníctva, ktoré sa využívajú k naplneniu 
jednej z jeho hlavných funkcií. True and fair view - teda pravdivý a verný obraz (spoločnosti, 
podniku) sa dá dosiahnuť iba prísnym rešpektovaním zásad účtovného systému. Rezervy 
a opravné položky slúžia práve tomuto účelu. 

     Podnikateľ či spoločnosť môže využiť širokú paletu rezerv a opravných položiek. Nie 
všetky sú však uznané ako daňové výdavky zákonom o dani z príjmov. Rezervami, ktoré sú 
uznané na účely zníženia daňového základu, sú rezervy v poisťovníctve a rezervy účtované 
ako náklad na: 

a) nevyčerpané dovolenky, vrátane poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť 
zamestnávateľ za zamestnanca, nevyfakturované dodávky a služby, zostavenie, 
overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy a na zostavenie daňového 
priznania, 

b) lesnú pestovnú činnosť podľa osobitného zákona, 

c) sanáciu pozemkov dotknutých ťažbou, 

d) uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí. 

 

     Opravnými položkami, ktorých tvorba je daňovým výdavkom sú opravné položky k 

a) nadobudnutému majetku, 

b) nepremlčaným pohľadávkam, 

c) pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a vyrovnacom konaní, 

d) pohľadávkam, ktoré tvoria banky a pobočky zahraničných bánk a EX-IM Banka, 

e) pohľadávkam z poistenia v prípade zániku poistenia, ktoré tvoria poisťovne 
a pobočky zahraničných poisťovní (zaisťovne a pobočky zahraničných zaisťovní). 

 

2.1.7.4 Odpisy hmotného a nehmotného majetku 

     Odpisovaním sa na účely výpočtu dane z príjmov rozumie postupné zahrňovanie odpisov 
z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov. Je nevyhnutné uvedomiť 
si, aký je rozdiel medzi tzv. účtovnými a daňovými odpismi.  

     Účtovné odpisy slúžia účelu poskytnutia pravdivého a verného obrazu o majetku 
spoločnosti. Vyjadrujú opotrebovanie majetku, čím pomocou oprávok znižujú jeho hodnotu 
v bilancii. Existujú viaceré postupy výpočtu odpisov, ktorých použitie je závislé na voľbe 
samotného ekonomického subjektu. Účtovné odpisy sú kategóriou mesačnou, čo znamená, že 
sa vypočítavajú každý mesiac. Ak teda spoločnosť obstará majetok v polovici účtovného 
obdobia, odpíše len tú časť obstarávacej ceny, ktorá pripadá na mesiace, počas ktorých bol 
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majetok riadne zaradený do používania. Účtovné odpisy nie sú z daňového hľadiska uznané 
za daňový výdavok. 

     Daňové odpisy slúžia účelom zdaňovania. Ich prostredníctvom sa obstarávacia cena 
majetku rozdeľuje do niekoľkých rokov na daňové výdavky, ktoré je možné zahrnúť do 
výdavkov (nákladov) na zníženie daňového základu. Vypočítavajú sa vždy podľa stavu ku 
koncu zdaňovacieho obdobia bez ohľadu na to, či bol majetok zaradený do používania na jeho 
začiatku alebo konci. V prípade, že počas zdaňovacieho obdobia bol majetok vyradený 
z používania, vypočíta sa odpis pripadajúci na daný rok pomerne podľa počtu celých 
mesiacov, počas ktorých bol majetok ešte zaradený v používaní. Spôsob výpočtu daňových 
odpisov je presne stanovený zákonom a nemožno ho meniť počas doby odpisovania.  

     Doba odpisovania je presne stanovená zákonom. Existujú štyri odpisové skupiny, do 
ktorých sa majetok začleňuje podľa prílohy zákona o daniach z príjmov. Pre jednotlivé 
odpisové skupiny je doba odpisovania stanovená nasledovne: 

odpisová skupina 1 - 4 roky   odpisová skupina 3 - 12 rokov 

odpisová skupina 2 -  6 rokov odpisová skupina 4 - 20 rokov 

 

     Hmotným majetkom odpisovaným na účely tohto zákona sú 

a) samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné 
technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 30 000 Sk a 
prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok, 

b) budovy a iné stavby okrem prevádzkových banských diel a drobných stavieb na lesnej 
pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva a oplotení slúžiacich 
na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, 

c) pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, 

d) zvieratá uvedené v prílohe, 

e) iný majetok (otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, technické rekultivácie a pod.). 

 

     Nehmotným majetkom na účely tohto zákona sú práva priemyselného vlastníctva, autorské 
práva alebo práva príbuzné autorskému právu vrátane počítačových programov a databáz, 
projekty, výrobné a technologické postupy, utajované informácie, lesné hospodárske plány, 
technické a hospodársky využiteľné znalosti, ktorých vstupná cena je vyššia ako 50 000 Sk a 
majú prevádzkovo-technické funkcie alebo použiteľnosť dlhšiu ako jeden rok a sú obstarané 
odplatne alebo vytvorené vlastnou činnosťou s cieľom obchodovať s nimi, aktivované 
náklady na vývoj, zriaďovacie výdavky vyššie ako 50 000 Sk a technické zhodnotenie plne 
odpísaného nehmotného majetku vyššie ako 30 000 Sk. 

      Nehmotný majetok sa odpíše najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania v súlade s 
účtovnými predpismi, najviac do výšky vstupnej ceny. Technické zhodnotenie tohto majetku 
sa odpíše najneskôr do piatich rokov od jeho dokončenia a zaradenia do užívania. Daňovník 
môže uplatňovanie odpisov prerušiť, a to len na jedno alebo viac celých zdaňovacích období; 
v ďalšom zdaňovacom období daňovník pokračuje v odpisovaní tak, ako by nebolo prerušené, 
pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania. Prerušenie 
odpisovania nemôže uplatniť daňovník, ak uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10; v takom 
prípade daňovník vedie odpisy len evidenčne a o túto dobu nemôže lehotu určenú na 
odpisovanie hmotného majetku predĺžiť. 
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     Z odpisovania je vylúčený nasledujúci hmotný a nehmotný majetok: 

� pozemky, 

� pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, ktoré 
nedosiahli plodonosnú starobu, 

� ochranné hrádze a úpravy bystrín a lesnícko-technické meliorácie, 

� umelecké diela, ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov, 

� kultúrne pamiatky a ich súbory, 

� povrchové a podzemné vody, lesy, jaskyne, meračské značky, signály a iné zariadenia 
vybraných geodetických bodov a tlačové podklady štátnych mapových diel, 

� predmety múzeijnej hodnoty a galerijnej hodnoty, 

� a iný, zákonom určený majetok. 

 

     Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje daňovník, ktorý má k tomuto majetku 
vlastnícke právo alebo právo správy, ak ide o majetok štátu, obce alebo VÚC. Hmotný a 
nehmotný majetok, ktorý je v spoluvlastníctve, odpisuje každý zo spoluvlastníkov zo vstupnej 
ceny, a to pomerne podľa výšky spoluvlastníckeho podielu. Pri odpisovaní majetku, ktorý sa 
iba sčasti používa na zabezpečenie zdaniteľného príjmu, sa do výdavkov na zabezpečenie 
zdaniteľného príjmu zahŕňa pomerná časť odpisov. 

     Vstupnou cenou hmotného a nehmotného majetku je 

a) obstarávacia cena,  

b) suma vo výške vlastných nákladov, 

c) reprodukčná obstarávacia cena, zistená podľa osobitných predpisov, 

d) cena určená podľa písmen a) a b)  pri  preradení  majetku z osobného  užívania 
fyzickej osoby do obchodného majetku alebo u daňovníka nezaloženého alebo 
nezriadeného na podnikanie pri začatí používania majetku na činnosť, z ktorej príjmy 
sú predmetom dane, pričom za roky nevyužívania hmotného majetku a nehmotného 
majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu sa odpisy neuplatňujú, 

e) suma vo výške pohľadávky, ktorá je zabezpečená prevodom vlastníckeho práva k 
hmotnému hnuteľnému majetku, ktorý prechádza do vlastníctva veriteľa, znížená 
o čiastku splateného úveru alebo pôžičky, 

f) zostatková cena majetku zistená u vkladateľa alebo darcu pri vyradení v dôsledku jeho 
vkladu do obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo darovania okrem majetku 
vylúčeného z odpisovania, 

g) obstarávacia cena majetku vylúčeného z odpisovania u vkladateľa alebo darcu pri 
vyradení v dôsledku jeho vkladu do obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo 
darovania.  

 

     Súčasťou vstupnej ceny je aj  

a) daň z pridanej hodnoty u daňovníka, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, 

b) daň z pridanej hodnoty u daňovníka, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, 
a nemôže ju odpočítať alebo  
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c) časť dane z pridanej hodnoty u daňovníka, ktorý je  platiteľom dane z pridanej 
hodnoty a nemôže túto časť dane odpočítať, pretože uplatňuje nárok na odpočítanie 
dane z pridanej hodnoty koeficientom podľa osobitného predpisu. 

 

     Zostatkovou cenou je rozdiel medzi vstupnou cenou hmotného majetku a nehmotného 
majetku a celkovou výškou odpisov z tohto majetku zahrnutých do daňových výdavkov. 

     Postup pri samotnom odpisovaní začína zaradením majetku do odpisovej skupiny podľa 
prílohy zákona. Každej zo štyroch odpisových skupín prislúcha iná doba odpisovania. 
V prípade, že majetok nemožno podľa prílohy zaradiť, zaradí sa do odpisovej skupiny 2.  

    Daňovník odpisuje hmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania (§ 27) alebo 
metódou zrýchleného odpisovania (§ 28). Spôsob odpisovania určí daňovník pre každý 
novoobstaraný hmotný majetok a nemožno ho zmeniť po celú dobu jeho odpisovania.  Právny 
nástupca daňovníka pokračuje v odpisovaní začatom pôvodným vlastníkom.  

     Hmotný majetok sa odpisuje najviac do výšky vstupnej ceny, prípadne zvýšenej 
o vykonané technické zhodnotenie alebo pri zrýchlenom odpisovaní do výšky zvýšenej 
zostatkovej ceny. 

     Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu  odpíše nájomca počas doby 
trvania prenájmu do výšky 100 % obstarávacej ceny zistenej u prenajímateľa. Pri určení 
spôsobu odpisovania sa nepoužijú ustanovenia § 27 a 28, ale výška odpisu sa určí rovnomerne 
pomernou časťou pripadajúcou na každý kalendárny mesiac doby prenájmu. 

     Pri rovnomernom odpisovaní sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny hmotného 
majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu v § 26 ods. 1 takto: 

 

Odpisová skupina Ročný odpis  

1 1/4 

2 1/6 

3  1/12 

4  1/20 

 

     Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa odpisovým skupinám priraďujú tieto 
koeficienty pre zrýchlené odpisovanie:  

 

Koeficient pre zrýchlené odpisovanie 

Odpisová skupina v prvom roku 
odpisovania 

v ďalších rokoch 
odpisovania 

pre zvýšenú 
zostatkovú cenu 

1 4 5 4 

2 6 7 6 

3 12 13 12 

4 20 21 20 
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     Pri zrýchlenom odpisovaní sa určia odpisy z hmotného majetku takto: 

a) v prvom roku odpisovania ako podiel jeho vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre 
zrýchlené odpisovanie platného v prvom roku odpisovania,  

b) v ďalších rokoch odpisovania ako podiel dvojnásobku jeho zostatkovej ceny a rozdielu 
medzi priradeným koeficientom pre zrýchlené odpisovanie platným v ďalších rokoch 
odpisovania a počtom rokov, počas ktorých sa už odpisoval.  

 

     Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sa na účely tohto 
zákona rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, 
rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom 
majetku 30 000 Sk v úhrne za zdaňovacie obdobie. 

     V prípade technického zhodnotenia sa súčasťou vstupnej ceny stáva technické zhodnotenie 
v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo dokončené a zaradené do užívania, pričom pri 
zrýchlenom odpisovaní technické zhodnotenie zvyšuje aj zostatkovú cenu. 

     Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku po vykonaní technického zhodnotenia sa 
odpisy určujú takto: 

a) v roku zvýšenia zostatkovej ceny ako podiel dvojnásobku tejto ceny hmotného 
majetku a priradeného koeficientu zrýchleného odpisovania platného pre zvýšenú 
zostatkovú cenu,  

b) v ďalších rokoch odpisovania ako podiel dvojnásobku zostatkovej ceny hmotného 
majetku a rozdielu medzi priradeným koeficientom zrýchleného odpisovania platným 
pre zvýšenú zostatkovú cenu a počtom rokov, počas ktorých sa odpisoval zo zvýšenej 
zostatkovej ceny.  

 

     Ročný odpis vypočítaný oboma metódami sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor. 

 

Príklad 2.1.1 

Podnik obstará nový stroj z USA, ktorého kúpna cena bola 25 500 USD. Dovozné clo pri 
vstupe na územie SR bolo vyrúbené vo výške 75 000 Sk + DPH. Stroj je zaradený v druhej 
odpisovej skupine. Vypracujte odpisový plán stroja, ak viete, že v treťom roku podnik 
uskutočnil technické zhodnotenie stroja v hodnote 70 000 Sk. Podnik je platcom DPH 
a uplatňuje si DPH na vstupe a kurz dolára je 32,124 Sk. Použite metódu rovnomerného 
odpisovania. 

Odpis pre 1. a 2. rok 

     Vstupná cena (VC) = 25 500 * 32,124 + 75 000 = 894 162 Sk 

     Ročný odpis = VC * 1/doba odpisovania = 894 162 * 1/6 = 149 027 Sk 

     Zostatková cena na konci 2. roka = 894 162 – 2 * 149 024 = 596 108 Sk 

Odpis pre 3. až 6. rok 

     Zvýšená vstupná cena = 894 162 + 70 000 = 964 162 Sk 

     Zostatková cena na začiatku 3. roka = 596 108 + 70 000 = 666 108 Sk 

     Ročný odpis = zvýšená VC*1/doba odpisovania = 964 162*1/6 = 160 693,66 = 160 694 Sk 
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     Zostatková cena na konci 6. roka = 666 108 – 4 * 160 694 = 23 332 Sk. 

Odpis v 7. roku 

     Ročný odpis = 23 332 Sk 

     Zostatková cena po 7. roku odpisovania = 0 Sk 

 

V prípade, že by nedošlo k technickému zhodnoteniu, podnik by odpísal stroj v šiestich 
rovnakých ročných odpisoch. Technickým zhodnotením sa doba odpisovania predĺžila, 
nakoľko v poslednom roku bola odpísaná zostatková časť zvýšenej vstupnej ceny. 

 

Príklad 2.1.2 

Predpokladajme to isté zadanie ako v príklade 2.1.1, ale vypočítajme odpisový plán 
zrýchlenou metódou odpisovania. 

 1. rok   Odpis = VC/K1R (koeficient v prvom roku) = 894 162 / 6 = 149 027 Sk 

  Zostatková cena po 1. roku odpisovania (ZC1R) =  894 162 – 149 024 Sk =  

              = 745 135 Sk 

2. rok Odpis = 2*ZC1R / (koeficient v dalších rokoch (KDR) – počet rokov 
odpisovania (PRO)) = 2 * 745 135 / (7 – 1) = 248 378,33 = 248 379 Sk 

 ZC2R = 745 135 – 248 379 = 496 756 Sk 

3. rok  Zvýšená zostatková cena (ZZC) = 496 756 + 70 000 = 566 756 Sk 

Odpis = 2*ZZC / (koeficient pre zvýšenú ZC (KZC)) = 2 * 566 756 / 6 = 
188 918,66 = 188 919 Sk 

ZC3R = 566 756 – 188 919 = 377 837 Sk 

4. rok  Odpis = 2*ZC3R / (KZC-počet rokov po technickom zhodnotení) = 2 * 377837 
/ (6 – 1) = 151 134,8 = 151 135 Sk 

  ZC4R = 377 837 – 151 135 = 226 702 Sk 

5. rok  Odpis = 2*ZC4R / (KZC – 2) = 2 * 226 702 / (6 – 2) = 113 351 Sk 

  ZC5R = 226 702 – 113 351 = 113 351 Sk 

6. rok  Odpis = 2*ZC5R / (KZC - 3) = 2 * 113351 / (6-3) = 75 567,33 = 75 568 Sk 

  ZC6R = 113 351 – 75 568 = 37 783 Sk 

 7. rok  Odpis = 2*ZC6R / (KZC – 4) = 2 * 37 783 / (6 – 4) = 37 783 Sk 

  ZC7R = 37 783 – 37  783 = 0 Sk 

 

Vidíme, že mechanizmus výpočtu zrýchlených odpisov aj pri technickom zhodnotení 
zabezpečí odpísanie celej vstupnej ceny hmotného majetku. 

 

     V nasledujúcom prehľade si všimnime rozdiel medzi odpismi v jednotlivých rokoch, ktorý 
vyplýva z rozdielnosti metód odpisovania. 
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Rok Rovnomerné 
odpisovanie 

Zrýchlené 
odpisovanie 

1 149 027 149 027 

2 149 027 248 379 

3 160 694 188 919 

4 160 694 151 135 

5 160 694 113 351 

6 160 694   75 568 

7   23 332   37 783 

Spolu: 964 162 964 162 

 

Je zrejmé, že zrýchleným odpisovaním sa vačšia časť vstupnej ceny majetku odpíše v prvých 
rokoch odpisovania a v ďalších rokoch časť menšia. Voľbou odpisovej metódy môže 
podnikateľ vhodne pôsobiť na výšku daňovej povinnosti v jednotlivých rokoch, musí však 
pamätať na skutočnosť, že odpisovú metódu nemožno počas doby odpisovania meniť. 

 

2.1.7.5 Odpočet daňovej straty 

     Od základu dane možno odpočítať daňovú stratu počas najviac piatich bezprostredne po 
sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne 
nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Ku dňu 
vstupu daňovníka do likvidácie, vyhlásenia konkurzu alebo povolenia vyrovnania nárok na 
odpočet daňovej straty od tohto momentu zaniká. Ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako rok, 
daňovník môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty. 

     Ak daňovník, ktorý začal odpočítavať daňovú stratu alebo mu vznikol nárok na 
odpočítavanie daňovej straty podľa predchádzajúceho odseku, zanikol v dôsledku zrušenia 
bez likvidácie, v odpočítavaní daňovej straty môže pokračovať právny nástupca; ak je 
právnych nástupcov viac, daňová strata sa môže odpočítavať u každého z nich pomerne, a to 
podľa výšky vlastného imania zaniknutého daňovníka, v akej prešlo na jednotlivých právnych 
nástupcov. Ak zdaňovacie obdobie právneho nástupcu nie je zhodné so zdaňovacím obdobím 
daňovníka zaniknutého bez likvidácie, môže právny nástupca takéhoto daňovníka pokračovať 
v odpočítavaní daňovej straty v zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, 
v ktorom sa stal právnym nástupcom zaniknutého daňovníka. 

     Daňová strata u daňovníka, ktorý je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti sa zvýši 
o časť daňovej straty verejnej obchodnej spoločnosti pripadajúcej na tohto daňovníka alebo sa 
zníži o časť základu dane verejnej obchodnej spoločnosti pripadajúceho na tohto daňovníka. 
Daňová strata u daňovníka, ktorý je komplementárom komanditnej spoločnosti, sa zvýši o 
časť daňovej straty komanditnej spoločnosti pripadajúcej na tohto daňovníka alebo sa zníži 
o časť základu dane komanditnej spoločnosti pripadajúceho na tohto daňovníka. 
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2.1.8 Vyberanie a platenie dane 

     Postup na vyberanie a platenie dane je určený samostatne pre daň fyzickej osoby a daň 
právnickej osoby. Zároveň existuje spomínaná daň zrážkou, ktorá predstavuje osobitnú formu 
vyberania a platenia dane. Táto problematika spolu s problematikou zamedzenia dvojitého 
zdanenia je preberaná v podkapitolách 2.2 a 2.3. 

 

2.1.8.1 Daň fyzickej osoby 

     Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník v lehote podľa § 49, 
ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy nezdaniteľného 
minima. Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za 
zdaňovacie obdobie nepresiahli 50 % sumy nezdaniteľného minima, ale vykazuje daňovú 
stratu. Do sumy zodpovedajúcej 50 % sumy nezdaniteľného minima sa nezahŕňajú príjmy, 
z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, ak 

a) vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť (§ 43 ods. 6) alebo 

b) daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7, teda nepovažuje zrážkovú daň za 
preddavok na daň. 

     Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať aj daňovník, ktorý za 
zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy len podľa § 5, presahujúce 50 % sumy 
nezdaniteľného minima, ak 

a) plynú od zamestnávateľa so sídlom alebo bydliskom v zahraničí, ktorý nemá 
v Slovenskej republike stálu prevádzkareň, 

b) plynú zo zdrojov v zahraničí, 

c) nemožno z týchto príjmov zraziť preddavok na daň, 

d) daňovník nepožiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane o vykonanie ročného 
zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo požiadal 
o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v ustanovenom termíne potrebné 
doklady na vykonanie ročného zúčtovania. 

 

     Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať aj daňovník, ktorému 
zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane vykonal ročné zúčtovanie, ak v tomto zdaňovacom 
období daňovník poberal 

a) príjmy podľa § 5 od viacerých zamestnávateľov a zamestnávateľovi, ktorý mu 
vykonal ročné zúčtovanie nepredložil požadované doklady od každého 
zamestnávateľa, 

b) iné druhy príjmov podľa § 6 až 8, okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, 
ak vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť alebo ak daňovník neuplatní     
postup podľa § 43 ods. 7. 

 

     Daňové priznanie  nie je povinný podať daňovník, ak má 

a) príjmy len podľa § 5 a nie je povinný podať daňové priznanie podľa odseku 2, alebo 

b) len príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 a  neuplatní postup podľa § 43 ods. 7. 
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     Daňové priznanie môže podať aj daňovník, ktorému nevyplýva povinnosť podať daňové 
priznanie podľa predchádzajúcich ustanovení. 

     Daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6 
násobku minimálnej mzdy, alebo ktorý mal zdaniteľné príjmy podľa § 6 aspoň vo výške 6 
násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 
si môže uplatniť daňový bonus v sume 4 800 Sk ročne na každé vyživované dieťa žijúce 
v domácnosti s daňovníkom; prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na 
uplatnenie tohto daňového bonusu. O sumu daňového bonusu  sa  znižuje  daň. Tento bonus si 
môže uplatniť iba jeden z rodičov a iba daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou 
a trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. 

     Daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie 
obdobie podľa tohto zákona. Ak suma dane vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je 
nižšia, ako suma uplatňovaného daňového bonusu, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie 
požiada miestne príslušného správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou 
daňového bonusu  a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom pri 
vrátení tejto sumy správca dane postupuje ako pri vrátení daňového preplatku; ak ide o 
daňovníka, ktorý má zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo ktorému sa vykonalo ročné 
zúčtovanie, uplatní sa osobitný postup. 

     Preddavky na daň v priebehu preddavkového obdobia platí daňovník, ktorého posledná 
známa daňová povinnosť presiahla 20 000 Sk, pričom preddavkové obdobie je obdobie od 
prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za 
predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania 
v nasledujúcom zdaňovacom období. Po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň 
zaplatené v  tomto zdaňovacom období započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie 
obdobie. 

     Daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 20 000 Sk a nepresiahla 
500 000 Sk, platí štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 
1/4 poslednej známej daňovej povinnosti, ak tento zákon neustanovuje inak. Štvrťročné 
preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka.  

     Daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 500 000 Sk, platí mesačné 
preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej 
povinnosti, ak tento zákon neustanovuje inak. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca 
každého kalendárneho mesiaca.  

     V odôvodnených prípadoch môže správca dane na žiadosť daňovníka určiť preddavky 
inak, ak suma preddavkov nezodpovedá predpokladanej výške dane, na ktorú sú platené.  

     Preddavky na daň podľa predchádzajúcich odsekov neplatí daňovník, ktorý poberal v 
predchádzajúcom zdaňovacom období len príjmy uvedené v § 7,  alebo § 8, alebo z ktorých sa 
daň vyberá podľa § 43 alebo príjmy zo závislej činnosti, ktoré sú zdaňované podľa § 35. 
Daňovník, ktorého základ dane tvorí súčet čiastkových základov dane, a jedným z nich je aj 
čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti, neplatí preddavky na daň, ak tento 
čiastkový základ dane tvorí viac ako 50 % z celkového základu dane. Ak čiastkový základ 
dane z príjmov zo závislej činnosti tvorí 50 % a menej, preddavky na daň sa platia 
v polovičnej výške. 

     § 35 upravuje platenie preddavkov na daň a dane zo závislej činnosti. Zamestnávateľ, 
ktorý je platiteľom dane, vyberie preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy s výnimkou 
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daňovníka, ktorý platí preddavky podľa § 34 resp. ide o príjmy daňovníka zdaňované 
v zahraničí. Zdaniteľnou mzdou je úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti  
zúčtovaných a vyplatených zamestnancovi za kalendárny mesiac alebo zdaňovacie obdobie,  
znížený o  

a) sumy zrazené na poistné a príspevky,  ktoré je povinný platiť zamestnanec,  

b) nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka; základ dane na výpočet preddavku na 
daň za kalendárny mesiac sa zníži o sumu zodpovedajúcu jednej dvanástine  
nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka; na preukázanú nezdaniteľnú časť 
základu dane na manželku (manžela) a na sumu, o ktorú sa znižuje základ dane 
u poberateľa dôchodku sa prihliadne až pri ročnom zúčtovaní za zdaňovacie obdobie.  

 

     Preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy zaokrúhlenej na celé koruny nadol, zúčtovanej a 
vyplatenej za kalendárny mesiac alebo zdaňovacie obdobie je 19 %. Tento preddavok na daň 
sa zníži o sumu  zodpovedajúcu jednej dvanástine sumy daňového bonusu. 

     Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane na 
daňovníka a na daňový bonus, ak zamestnanec podá do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do 
zamestnania a každoročne najneskôr do konca januára alebo v priebehu zdaňovacieho 
obdobia písomné vyhlásenie o tom,  

a) že uplatňuje daňový bonus a že spĺňa podmienky na jeho priznanie, prípadne kedy a 
ako sa zmenili,  

b) že súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť 
základu dane na daňovníka a  daňový bonus u iného zamestnávateľa a že právo na 
daňový bonus na tie isté osoby súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje 
iný daňovník,  

c) či  je poberateľom  dôchodku uvedeného v § 11 ods. 2.  

 

     Ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene podmienok  rozhodujúcich na 
priznanie daňového bonusu, zamestnanec je povinný oznámiť tieto skutočnosti písomne, 
napríklad zmenou vo vyhlásení podľa predchádzajúceho odseku zamestnávateľovi, ktorý je 
platiteľom dane, u ktorého si  daňový bonus uplatňuje, najneskôr posledný deň kalendárneho 
mesiaca, v ktorom zmena nastala. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, poznamená 
zmenu na mzdovom liste zamestnanca.  

 

Príklad 2.1.3 

Predpokladajme fyzickú osobu – zamestnanca, ktorý má v roku 2004 stály mesačný plat vo 
výške 14 000 Sk. Má dvojročné dieťa, na ktoré si uplatňuje daňový bonus. V máji sa im 
s manželkou, ktorá je na materskej dovolenke, narodí druhé dieťa, na ktoré si rovnako uplatní 
daňový bonus. 

Výška mesačných preddavkov na daň zo závislej činnosti zamestnanca bude: 

 hrubá mzda:    14 000 Sk 

 zrazené poistné:         1 876 Sk (bližšie vysvetlené v 5. kapitole) 

 čiastkový základ dane   12 124 Sk 
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 nezdaniteľná časť základu dane   6 736 Sk 

 daňový základ      5 388 Sk 

 daň (19 %)      1 023 Sk. 

 

V mesiacoch január až apríl si uplatní daňový bonus na 1 dieťa vo výške 1/12 ročného 
bonusu, čo zodpovedá čiastke 400 Sk, takže výška preddavkov na daň z príjmov zo závislej 
činnosti bude 623 Sk. 

V mesiacoch máj až december si uplatní daňový bonus aj na druhé dieťa, takže výška 
preddavkov bude 223 Sk. 

Spolu za celý rok zaplatí na preddavkoch 4 276 Sk. 

V januári 2005 nemusí podať sám daňové priznanie, môže požiadať svojho zamestnávateľa 
o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň. 

Výsledok bude: 

 ročný príjem     168 000 Sk 

 zrazené poistné     22 512 Sk 

 čiastkový základ dane   145 488 Sk 

 nezdaniteľná časť základu dane   80 832 Sk 

 nezdaniteľná časť na manželku   80 832 Sk 

 daňový základ               0 Sk 

 daň      0 Sk 

 daňový bonus        8 000 Sk. 

 

Z toho vyplýva: manželka je na materskej dovolenke, preto nepredpokladáme, že by mala iný 
príjem okrem štátnych sociálnych dávok. Daňový základ bude menší ako 0, teda daňová 
povinnosť bude nulová. Uplatní daňový bonus vo výške 8 000 Sk (4 800 + 4 800 * 8 / 12), a 
naviac mu daňový úrad vyplatí späť výšku zaplatených preddavkov. 

 

     Zamestnanec, ktorý v zdaňovacom období poberal príjmy len zo závislej činnosti  a 
príjmy, z ktorých sa vyberá daň podľa § 43, pri ktorých neuplatní postup podľa § 43 ods. 7, 
môže písomne požiadať posledného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, u ktorého si 
uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus, najneskôr do 15.  
februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia o vykonanie ročného 
zúčtovania  z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy  od všetkých zamestnávateľov, ktorí sú 
platiteľmi dane. Ak zamestnanec neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka 
a daňový bonus v zdaňovacom období u žiadneho zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, 
môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek z nich. Ak zamestnanec 
nepožiada o ročné zúčtovanie, je povinný podať daňové priznanie. 

     Ročné zúčtovanie vykonáva zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane na žiadosť 
zamestnanca uvedeného v predchádzajúcom odseku. Ak zamestnanec v zdaňovacom období 
neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus, tento 
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zamestnávateľ  na ne prihliadne dodatočne pri ročnom zúčtovaní, ak zamestnanec preukáže, 
že na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a na daňový bonus mal nárok.  

     Ročné zúčtovanie a výpočet dane vykoná zamestnávateľ, najneskôr do 31. marca roka 
nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Rozdiel medzi vypočítanou daňou 
a úhrnom zrazených preddavkov na daň v prospech zamestnanca vráti a daňový bonus alebo 
jeho časť do výšky ustanovenej týmto zákonom vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi po 
vykonaní ročného zúčtovania, najneskôr však  pri zúčtovaní mzdy za apríl v roku, v ktorom sa 
zúčtovanie preddavkov vykonáva. Daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania  
zráža zamestnávateľ zamestnancovi zo zdaniteľnej mzdy najneskôr do konca zdaňovacieho 
obdobia, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie.  

 

Príklad 2.1.4 

Fyzická osoba má v roku 2004 nasledovné príjmy: 

� mzda u zamestnávateľa 8 800 Sk brutto mesačne, 

� príjem z prenájmu bytu 2 500 Sk mesačne, 

� príjem z plnenia poistenia na dožitie vo výške 100 000 Sk. 

Znamená to, že v roku 2005 nemôže požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného 
zúčtovania preddavkov na daň, pretože okrem príjmov z § 5, teda zo závislej činnosti mal 
v roku 2004 príjmy z prenájmu bytu. Musí teda podať sám daňové priznanie. Príjem z plnenia 
poistenia na dožitie však do príjmov v daňovom priznaní nezahrnie, pretože tie sú zdanené 
podľa § 43 zrážkou a táto daň je z jeho pohľadu vysporiadaná. 

 

2.1.8.2 Daň právnickej osoby 

     Daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník 
v lehote do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi 
dane. V tejto lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť.  

     Daňovník, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie, Národná banka Slovenska a 
Fond národného majetku Slovenskej republiky nemusí podať daňové priznanie, ak má iba 
príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou. Občianske 
združenia nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, 
príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmy z členských príspevkov oslobodených od 
dane. Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie nemusia podať daňové priznanie, ak 
majú okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, len príjmy oslobodené od dane.  

     Ak správca dane podľa osobitného predpisu7) povolí, aby bol účtovným obdobím 
hospodársky rok, súčasne povolí, aby bol hospodársky rok aj zdaňovacím obdobím. Na termín 
predloženia daňového priznania sa v tomto prípade primerane použijú ustanovenia tohto 
zákona o termínoch predkladania daňového priznania. Pri zmene zdaňovacieho obdobia, 
ktorým je kalendárny rok, na hospodársky rok sa obdobie od začiatku kalendárneho roka do 
dňa predchádzajúceho zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok považuje za 
samostatné zdaňovacie obdobie.  

                                                 
7) § 3 ods. 6 a 7 zákona č. 431/2002 Z. z. 
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     Daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie8 presiahla 500 000 Sk, je 
povinný platiť, počnúc prvým mesiacom nasledujúceho zdaňovacieho obdobia, mesačné 
preddavky na daň vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, a to vždy do 
konca príslušného mesiaca. Daňovník, ktorého daň v predchádzajúcom zdaňovacom období 
presiahla 50 000 Sk a nepresiahla 500 000 Sk, platí štvrťročné preddavky na daň na bežné 
zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. 
Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. 
Daňovník vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania.  

     Ak správca dane neurčí platenie preddavkov na daň iným spôsobom, preddavky na daň 
neplatí  

� daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nepresiahla 50 000 Sk, 

� daňovník v likvidácii, v konkurze alebo vyrovnaní podľa tohto zákona, 

� daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát počas lehoty, kým ho podá. Potom 
musí preddavky platiť podľa základu dane uvedeného v tomto priznaní a doplatiť aj 
preddavky za obdobie, ktoré ich neplatil, kedže nepoznal základ pre ich vypočítanie,  

 

     Ak sa daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie týkala len časti zdaňovacieho obdobia, je 
daňovník pri platení preddavkov na daň povinný vypočítať si daňovú povinnosť za celé 
predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Výpočet sa vykoná tak, že daň za časť predchádzajúceho 
zdaňovacieho obdobia sa vydelí počtom mesiacov odo dňa vzniku daňovníka do konca tohto 
zdaňovacieho obdobia  a vynásobí sa dvanástimi. Ak daňovník existoval v predchádzajúcom 
zdaňovacom období menej ako tri mesiace, platí preddavky na daň na základe predpokladanej 
dane, ktorej výšku je povinný nahlásiť do konca tretieho mesiaca zdaňovacieho obdobia, na 
ktoré sú platené preddavky na daň, pričom preddavky na daň za toto obdobie sú splatné 
v termíne, v ktorom je povinný nahlásiť predpokladanú daň. 

     Do lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce 
zdaňovacie obdobie, platí daňovník preddavky na daň vypočítané z dane na základe poslednej 
známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie 
pred predchádzajúcim zdaňovacím obdobím. Ak takto zaplatené preddavky na daň sú nižšie, 
ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania, v ktorom je uvedená daň za 
predchádzajúce zdaňovacie obdobie, daňovník je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na 
zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia do 30 dní po lehote na 
podanie daňového priznania. Ak sú zaplatené preddavky na daň vyššie, použijú sa na budúce 
preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vrátia. 

     Ak daň vypočítaná v daňovom priznaní je vyššia ako zaplatené preddavky na daň, 
daňovník je povinný zaplatiť rozdiel v lehote na podanie daňového  priznania.  

 

                                                 
8 daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa rozumie daň vypočítaná zo základu dane zo zdaňovacieho 
obdobia bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sú platené preddavky na daň pri použití 
sadzby dane platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o zápočet dane 
zaplatenej v zahraničí a o daň vybranú zrážkou odpočítavanú ako preddavok na daň. 
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Príklad 2.1.5 

Daňovník – právnická osoba, vznikla 1. marca 2003. Daň z príjmov za rok 2003 činí 45 000 
Sk. Stanovte, či a v akej výške bude platiť preddavky na daň z príjmov právnických osôb 
v roku 2004. 

Kedže daňovník podáva v roku 2004 daňové priznanie prvýkrát, do lehoty jeho podania 
neplatí preddavky. Tie vypočíta až keď mu bude známa daňová povinnosť za rok 2003, ktorá 
je v zadaní vo výške 45 000 Sk. Kedže sa teda táto daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie 
týka len časti zdaňovacieho obdobia, daňová povinnosť za celý rok pre účely stanovenia 
preddavkov na daň z príjmov právnických osôb bude: 

45 000 * 12 / 10 = 54 000 Sk. 

Z toho vyplýva, že bude platiť preddavky štvrťročne vo výške 13 500 Sk, prvýkrát v lehote do 
31. marca 2004.  

 

2.1.8.3. Spoločné ustanovenia pre vyberanie a platenie dane 

     Daň alebo daň vrátane jej zvýšenia sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie 
nepresiahne 500 Sk. To neplatí, ak daňovník uplatňuje daňový bonus alebo ak sa daň vyberá 
zrážkou podľa § 43, alebo ak sa zrážajú preddavky na daň podľa § 35, alebo preddavky na 
zabezpečenie dane podľa § 44.  

     Základ dane, zdaniteľná mzda, daň, preddavky na daň a suma zodpovedajúca 2 % 
zaplatenej dane podľa § 50 sa zaokrúhľujú na celé koruny nadol. 

     Výpočet daňovej sadzby na účely zápočtu dane (§ 45) a iné prepočty sa vykonajú s 
presnosťou na dve desatinné miesta. Postupné zaokrúhľovanie v dvoch alebo viacerých 
stupňoch je neprípustné. Čísla podľa tohto odseku sa zaokrúhľujú tak, že sa vynechajú všetky 
číslice za druhou číslicou zaokrúhľovaného čísla nasledujúcou po desatinnej čiarke a táto 
druhá číslica sa ďalej upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že  

a) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,  

b) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť 
zväčšuje sa o jednu.  

 

     Daňové priznanie, prehľad alebo hlásenie podáva daňovník miestne príslušnému správcovi 
dane. Daňové priznanie alebo hlásenie sa  podáva do troch mesiacov po uplynutí 
zdaňovacieho obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak; prehľad sa podáva do 30 dní po 
uplynutí kalendárneho štvrťroka. V lehote na podanie daňového priznania je daňovník 
povinný daň aj zaplatiť.  

     Správca dane môže na žiadosť daňovníka alebo z vlastného podnetu predĺžiť lehotu na 
podanie daňového priznania alebo hlásenia najviac o tri mesiace. Ak súčasťou príjmov 
uvedených v daňovom priznaní sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, môže správca dane 
predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o šesť mesiacov. Proti rozhodnutiu 
o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa nemožno odvolať.  

     Daňovník je povinný v daňovom priznaní daň si sám vypočítať a uviesť tiež prípadné 
výnimky, oslobodenia, zvýhodnenia, úľavy a vyčísliť ich výšku. Skutočnosti rozhodujúce pre 
vyrubenie dane sa posudzujú pre každé zdaňovacie obdobie samostatne. 
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     Ak daňovník mení zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo 
naopak, je povinný podať daňové priznanie za uplynulú časť zdaňovacieho obdobia do dňa 
zmeny, najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po období, v ktorom došlo k zmene 
zdaňovacieho obdobia.  

     Pri zmene právnej formy daňovníka, ktorý je komanditnou spoločnosťou alebo verejnou 
obchodnou spoločnosťou na inú obchodnú spoločnosť alebo družstvo, alebo pri zmene 
právnej formy spoločnosti s ručením obmedzením, akciovej spoločnosti alebo družstva na 
verejnú obchodnú spoločnosť alebo komanditnú spoločnosť, sa za obdobie predchádzajúce 
obdobiu zmeny právnej formy podáva daňové priznanie do konca mesiaca nasledujúceho po 
období, v ktorom došlo k zmene právnej formy daňovníka.  

     Na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku 
podľa osobitného predpisu (Z. č 431/2001 Z. z. o účtovníctve) ku koncu zdaňovacieho 
obdobia podľa tohto zákona a predložiť ju správcovi dane v termíne na podanie daňového 
priznania. 

     Na podávanie opravného daňového priznania alebo hlásenia alebo dodatočného daňového 
priznania alebo hlásenia sa použije osobitný predpis (Z. č. 511/1992 Zb o správe daní a 
poplatkov v znení neskorších predpisov). 

 

Príklad 2.1.6 

Ján Malý je zamestnancom úradu. Jeho mesačný plat je vo výške 17 550 Sk. Odmeny mu boli 
vyplatené v mesiacoh marec, jún, september a december vždy vo výške 3 000 Sk. V januári 
neodpracoval plánovaných 20 pracovných dní, pretože 6 pracovných dní bol PN. Nemocenské 
dávky, ktoré mu vyplatil zamestnávateľ, činili 1 558 Sk. V mesiaci február sa oženil a jeho 
žena je nezamestnaná. 30. novembra sa im narodilo dieťa. V decembri začal používať 
služobné auto aj na súkromné účely. Obstarávacia cena auta je 450 000 Sk vrátane DPH. 
Dovolenku neuvažujeme. 

V tabuľke 2.1.1 je ilustrovaný výpočet preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti, ktorý 
mesačne uskutočňuje zamestnávateľ. 

 

Tabuľka 2.1.1 
Položka Január Február Marec Apríl Máj Jún 

Hrubá mzda 12 285 17 550 17 550 17 550 17 550 17 550 
Odmeny 0 0 3 000 0 0 3 000 
Zdan. mzda 12 285 17 550 20 550 17 550 17 550 20 550 
Poistné odv. 1 647 2 353 2 755 2 353 2 353 2 755 
Čiastkový ZD 10 638 15 197 17 795 15 197 15 197 17 795 
Ostatné príjmy 0 0 0 0 0 0 
Zdan. príjmy spolu 10 638 15 197 17 795 15 197 15 197 17 795 
NČZD 6 736 6 736 6 736 6 736 6 736 6 736 
Upravený ZD 3 902 8 461 11 059 8 461 8 461 11 059 
Zaokrúh. ZD 3 902 8 461 11 059 8 461 8 461 11 059 
Vypo č. daň 741 1 607 2 101 1 607 1 607 2 101 
Daň. bonus 0 0 0 0 0 0 
Preddavok na da ň 741 1 607 2 101 1 607 1 607 2 101 
Nemoc. dávky 1 558 0 0 0 0 0 
Mzda k výplate 11 455 13 590 15 694 13 590 13 590 15 694 
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Položka Júl August September  Október November  December  

Hrubá mzda 17 550 17 550 17 550 17 550 17 550 17 550 
Odmeny 0 0 3 000 0 0 3 000 
Zdan. mzda 17 550 17 550 20 550 17 550 17 550 20 550 
Poistné odv. 2 353 2 353 2 755 2 353 2 353 2 755 
Čiastkový ZD 15 197 15 197 17 795 15 197 15 197 17 795 
Ostatné príjmy 0 0 0 0 0 4 500 
Zdan. príjmy spolu 15 197 15 197 17 795 15 197 15 197 22 295 
NČZD 6 736 6 736 6 736 6 736 6 736 6 736 
Upravený ZD 8 461 8 461 11 059 8 461 8 461 15 559 
Zaokrúh. ZD 8 461 8 461 11 059 8 461 8 461 15 559 
Vypo č. daň 1 607 1 607 2 101 1 607 1 607 2 956 
Daň. bonus 0 0 0 0 400 400 
Preddavok na da ň 1 607 1 607 2 101 1 607 1 207 2 556 
Nemoc. dávky 0 0 0 0 0 0 
Mzda k výplate 13 590 13 590 15 694 13 590 13 990 15 239 

 

Hrubá mzda za mesiac január je krátená na počet dní, ktoré odpracoval. Zvyšné dni bol PN, za 
čo mu prináležia nemocenské dávky, ktoré mu vyplatí zamestnávateľ. Odmeny sú súčasťou 
zdaniteľnej mzdy. Poistné súhrnne vo výške 13.4 % treba počítať za každú položku poistenia 
samostatne a každú z nich zaokrúhliť na celé koruny nahor (bližšie pozri 5. kapitola). 

V mesiaci december sa súčasťou zdaniteľného príjmu zamestnanca stalo aj 1 % obstarávacej 
ceny auta, ktoré mimo služobných účelov používa aj v súkromí. Kedže sa jedná o nepeňažný 
príjem, nezráža sa z neho poistné, je však súčasťou príjmov, ktoré budú zdanené. 

Vypočítaná výška preddavku na daň sa v mesiacoch november a december znižuje o výšku 
daňového bonusu, ktorý si uplatňuje daňovník na dieťa narodené v novembri.  

Suma zrazených a odvedených preddavkov na daň z príjmov FO činí 20 449 Sk. 

 

Ročné zúčtovanie 

Zamestnanec, kedže nemal iné príjmy, môže požiadať zamestnávateľa v budúcom roku o 
vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň. Okrem daňového bonusu si v ňom uplatní 
odpočet na manželku, ktorá počas roka s výnimkou štátnych sociálnych dávok nemala iné 
príjmy. Nie však v plnej výške, len za 10 plných mesiacov, počas ktorých boli manželmi. 

 Ročný príjem z § 5   217 335,- 

 Zrazené poistné     29 138,- 

 Nepeňažný príjem       4 500,- 

 Zdaniteľné príjmy spolu  192 697,- 

 Nezdaniteľná časť základu dane   80 832,- 

 Nezdaniteľná časť na manželku   67 360,- 

 Upravený základ dane    44 505,- 

 Daň         8 455,- 

 Daňový bonus           800,- 
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 Daňová povinnosť       7 655,- 

 Suma zaplatených preddavkov   20 449,- 

Z ročného zúčtovania vyplýva, že daňovník za dané zdaňovacie obdobie dosiahol daňový 
preplatok 12 794 Sk, ktorý mu bude vyplatený v aprílovej výplate nasledujúceho 
zdaňovacieho obdobia. 

 

Príklad 2.1.7 

Peter Veľký je živnostník, prevádzkuje remeselnú živnosť. V zdaňovacom období 2004  
dosiahol príjmy 510 000 Sk a výdavky, ktoré môže preukázať na zníženie základu dane vo 
výške 245 000 Sk. Má nezamestnanú manželku a jedno dieťa narodené v januári 2005. 
Predpokladáme, že v zdaňovacom období zaplatil na preddavkoch na daň 15 000 Sk. Zároveň 
počas roka zaplatil poistné vo výške 32 000 Sk, ktoré je zahrnuté vo výdavkoch. 

Najneskôr do 31. marca 2005 musí podať daňové priznanie za rok 2004. Existujú dve 
alternatívy, ktoré môže využiť. Vypracujeme obe, pričom posúdime ich výhodnosť. 

A)      B) 

Príjmy (§ 6)  510 000 Sk  Príjmy (§ 6)   510 000 Sk 

Výdavky  245 000 Sk  Paušálne výdavky (60 %) 306 000 Sk 

Základ dane  265 000 Sk  Základ dane   204 000 Sk 

Zaplatené poistné9            0 Sk  Zaplatené poistné    32 000 Sk 

Nezdan. časť ZD   80 832 Sk  Nezdan. časť ZD    80 832 Sk 

NČZD – manželka   80 832 Sk  NČZD – manželka    80 832 Sk 

Upravený ZD  103 365 Sk  Upravený ZD     10 336 Sk 

Daň (19 %)    19 639 Sk  Daň (19 %)       1 963 Sk 

Zaplatený preddavok   15 000 Sk  Zaplatený preddavok    15 000 Sk 

Daňový nedoplatok     4 639 Sk  Daňový preplatok    13 037 Sk 

 

Vidíme, že pre tohto živnostníka je jednoznačne výhodnejšie využiť ods. 10 § 7 zákona 
o daniach z príjmov, ktorý mu umožní uplatniť „paušálne“ výdavky vo výške 60 % príjmov. 
Zároveň môže uplatniť aj výdavky na poistné za seba, ktoré je povinný hradiť počas 
zdaňovacieho obdobia. Daňový bonus si bude môcť uplatniť až od januára 2005. 

Zákonná úprava pred 1. januárom 2004 umožňovala viacero možností na legálne zníženie 
daňovej povinnosti. Ich logika spočívala predovšetkým vo vyhnutí sa daňovej progresii, 
nakoľko zdaňovanie príjmov fyzických osôb bolo silne progresívne. Zo všetkých možností 
spomeňme napríklad paušálnu daň, uplatnenie sadzby dane pre právnické osoby alebo presun 
časti základu dane (max. 20 %) na tzv. spolupracujúce osoby. 

 

                                                 
9 ide o platby do fondov Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovňe a fondu zamestnanosti, ktoré je povinný 
odvádzať živnostník ako samostatne zárobkovo činná osoba za seba. Vo variante „A“ sú súčasťou celkových 
výdavkov vo výške 245 000 Sk (bližšie pozri 5. kapitolu). 
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Príklad 2.1.8 

Predpokladajme právnickú osobu – spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej predmetom 
činnosti je nábytkárska výroba. Spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva a za 
zdaňovacie obdobie vykázala nasledovné výnosy a náklady (v zjednodušenom vyjadrení): 

 

Výnosy:      Náklady: 

tržby za predaj vlastných výrobkov 9 152 250,- Spotreba materiálu  3 110 639,- 

tržby za poskytnuté služby     780 000,- Mzdové náklady  2 660 500,- 

finančné výnosy      235 000,- Zákonné sociálne poistenie 1 008 000,- 

rozpustenie opravných položiek      55 000,- Spotreba energií     989 700,- 

       Odpisy       745 000,- 

       Manká a škody       90 000,- 

Spolu:               10 222 250,- Spolu:    8 603 839,- 

Pozn. 

Tvorba opravných položiek, ktoré sa v zdaňovacom období rozpúšťali, nebola v minulosti 
daňovo uznaným výdavkom. Zaúčtované manká a škody predstavujú úbytky do normy vo 
výške 10 000, zvyšok je úbytok nad normu. Výška daňových odpisov je 680 000 Sk. 

Vypočítame výšku dane z príjmov za zdaňovacie obdobie 2004. Hospodársky výsledok je 
daný rozdielom výnosov a nákladov. Kedže nie všetky výnosy resp. náklady sú daňovo 
uznaným nákladom, musíme jeho výšku upraviť. Odpočítame tie výnosy, ktoré nie sú daňovo 
uznaným príjmom (OP) a pripočítame tie náklady, ktoré nie sú daňovo uznaným výdavkom, 
teda neoprávnene znížili hospodársky výsledok (PP). 

 

  Hospodársky výsledok (V – N)  1 618 411,- 

  OP rozpustenie opravných položiek    - 55 000,- 

  PP manká a škody nad normu   + 80 000,- 

  PP (účtovné odpisy – daňové odpisy)  + 65 000,- 

  = Daňový základ    1 708 411,- 

  Daň (19 %)        324 598,- 

 

V tomto príklade vidíme, ako prebieha transformácia účtovného hospodárskeho výsledku na 
daňový základ. Zároveň z vypočítanej výšky daňovej povinnosti môžeme usúdiť, že 
spoločnosť bude v roku 2005 platiť štvrťročné preddavky na daň z príjmov. 

Aby sme tento príklad dotiahli do konca, počítame: 

  Čistý zisk = hrubý zisk – daň = 1 618 411 – 324 598 = 1 293 813,- 

Tento zisk môže spoločnosť rozdeliť podľa vlastného uváženia. Výnimku tvorí iba povinný 
prídel do rezervného fondu, ktorý je spoločnosť povinná každoročne dopĺňať z čistého zisku 
podľa obchodného zákonníka. 
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Príklad 2.1.9 

Predpokladajme komanditnú spoločnosť, ktorej spoločníci sú dvaja komplementári – fyzické 
osoby a dvaja komanditisti – tiež fyzické osoby. V spoločenskej zmluve majú dohodnuté 
nasledovné podmienky: zisk si delia v pomere 1 : 1. Komplementári navzájom si v rovnakom 
pomere delia zisk, no komanditisti vo vzájomnom pomere 2 : 1 v prospech komanditistu A. 

Predpokladáme, že zisk dosiahnutý v roku 2004 vo výške 3 000 000 spoločnosť celý rozdelí 
spoločníkom. Pre výpočet ďalej z údajov roka 2004 vieme: výška daňových odpisov 
v spoločnosti prekročila účtovné odpisy o 140 000 Sk a spoločnosť tvorila opravné položky 
vo výške 60 000, ktoré nie sú daňovo uznaným výdavkom. 

V prvom kroku sa zisk spoločnosti rozdelí v pomere 1 : 1. Polovica teda pripadne na 
rozdelenie komplementárom. Ak by sme predpokladali, že nemajú iné príjmy, neuplatňujú si 
nezdaniteľnú časť základu dane na manželku ani daňový bonus, daňovú povinnosť každého 
z nich by sme vypočítali: 

 Príjem   1 500 000 Sk 

 Nezdanit. časť ZD       80832 Sk 

 Daňový základ 1 419 168 Sk 

 Daň (19 %)     269 641 Sk 

 

Druhá polovica zisku by pripadla komanditistom. Pred jeho rozdelením však musí byť 
zdanený daňou z príjmu právnických osôb nasledovne: 

 Hosp. výsledok 1 500 000 Sk 

 Pripočit. položky   + 60 000 Sk (daňovo neuznaná tvorba OP) 

 Odpočit. položky  - 140 000 Sk (prevýšenie daňových odpisov nad účtovnými) 

 Daňový základ 1 420 000 Sk 

 Daň (19 %)     269 800 Sk 

 Čistý zisk  1 230 200 Sk 

 

Čistý zisk sa rozdelí medzi komanditistov v pomere 2:1, teda komanditista A získa 820 133 
Sk a komanditista B získa 410 037 Sk.  

 

2.1.9 Záver 

     Problematika dane z príjmov fyzických a právnických osôb je pomerne zložitá. Obtiažnosť 
štúdia tohto textu môže naviac zvyšovať skutočnosť, ze od 1. januára 2004 došlo 
k podstatným zmenám v zákone ako aj v systéme zdaňovania. Spôsobí to, že mnohé Vaše 
poznatky, ktoré ste nadobudli či už štúdiom alebo z praxe, sa stanú neaktuálnymi a budete 
nútení „upgradovať“ ich na nové zákonné podmienky. 

     Skutočnosťou však je, že takmer každý bez výnimky podliehame dani z príjmov. Aj hlbšie 
štúdium tejto problematiky bude mať svoj úžitok a prinesie svoje ovocie, mimo tohto kurzu aj 
v osobnom hospodárskom živote. Pre správnosť Vašich výpočtov je však nutné pracovať 
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vždy s aktuálnym znením zákona o daniach z príjmov, čo platí aj pre ostatné súvisiace právne 
normy, napríklad z oblasti sociálneho poistenia. 

     V prípade, že máte stále nejasnosti alebo Vám je obsah preberaných pojmov nejasný, 
vráťte sa a opätovne si preštudujte príslušnú časť tejto kapitoly. 

  

2.1.10 Kontrolné otázky 

1. Ktorá fyzická osoba má neobmedzenú daňovú povinnosť? 

2. Čo rozumiete pod základom dane? 

3. Čo je predmetom dane v prípade fyzickej osoby? 

4. Vymenujte aspoň 3 druhy príjmov zo závislej činnosti. 

5. V akej výške a z akej ceny sa za príjem zamestnanca považuje aj zamestnávateľom 
poskytnuté vozidlo na služobné a súkromné účely? 

6. Rozdhodnite, či dané príjmy sú alebo nie sú predmetom dane príjmu zo závislej 
činnosti, resp. sú od dane oslobodené 

a) príjem z pracovnoprávneho vzťahu 

b) hodnota poskytnutých ochranných pracovných prostriedkov 

c) poistné na sociálne poistenie 

d) hodnota stravy a neakloholických nápojov pre zamestnanca na spotrebu na 
pracovisku 

e) príjmy zo sociálneho fondu 

f) plat ombudsmana 

g) hodnota kondičnej rehabilitácie 

7. Čo sa rozumie pod príjmami z podnikania? 

8. Za akej podmienky sa k príjmom z prenájmu nehnuteľností pripočítava pre účely 
zdanenia aj príjem z prenájmu hnuteľných vecí? 

9. Čo je základom dane spoločníka v.o.s.? 

10. Ako sa rozdeľuje strata vykázaná komanditnou spoločnosťou? 

11. Aká je výška nezdaniteľnej časti ročne na jedného daňovníka? 

12. Kedy nie je možné u daňovníka uplatniť nezdaniteľnú časť? 

13. Čo je predmetom dane správcovskej spoločnosti? 

14. Vymenujte aspoň 5 príjmov, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov právnických osôb. 

15. Aká je sadzba pre výpočet dane? 

16. Z čoho sa vychádza pri zisťovnaí základu dane v prípade daňovníka účtujúceho 
v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva? 

17. Rozhodnite, či dané položky sú alebo nie sú uznané ako daňové výdavky 

a) výdavky na obstaranie nehmotného majetku vylúčeného z odpisovania 

b) zaplatená cestná daň 
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c) daň z príjmov 

d) odpisy hmotného majetku 

e) škoda nad výšku prijatej náhrady 

f) nájomné pri finančnom prenájme 

g) dobrovoľný prídel do sociálneho fondu 

h) výdavky na reklamné predmety, ktroých cena na jeden kus je 250 Sk 

18. Ako členíme odpisy? Ktoré z nich sú daňovo uznané? 

19. Koľko máme odpisových skupín a koľko rokov sa odpisuje majetok v každej z nich? 

20. Aká musí byť vstupná cena pre zaradenie majetku do skupiny hmotného 
a nehmotného majetku? 

21. Koľko rokov sa odpisuje nehmotný majetok? 

22. Ktorý hmotný a nehmotný majetok je z odpisovania vylúčený? 

23. Kto je zo zákona povinný majetok odpisovať? 

24. Čo môže byť vstupnou cenou hmotného a nehmotného majetku? 

25. Akým spôsobom môže daňovník majetok odpisovať? 

26. Možno od základu dane odpočítať daňovú stratu a za koľko období? 

27. Kto je povinný podať daňové priznanie v prípade fyzických osôb? 

28. Kedy platí daňovník (fyzická osoba) preddavky na daň? V akom časovom intervale sa 
preddavky platia? 

29. V akej lehote je povinný podať daňové priznanie daňovník – právnická osoba? 

30. Aké je zdaňovacie obdobie podnikateľského subjektu, ak je jeho účtovným obdobím 
nie kalendárny, ale hospodársky rok? 

 

2.1.11 Úlohy 

Úlohy vypracujte na osobitný list papiera a výsledok porovnajte s riešením na konci kapitoly. 

 

Úloha 2.1.1 

Aký je odpis automobilu s obstarávacou cenou 400 000 Sk (bez DPH), ktorý kúpil súkromný 
podnikateľ (daňový expert) v roku 2004, v treťom roku odpisovania rovnomernou metódou? 

Úloha 2.1.2 

Aký je odpis stroja v 2. roku odpisovania, ktorý je zaradený do 2. odpisovej skupiny a ktorého 
obstaravacia cena je 916 300 Sk vrátane DPH (19 %), ak podnikateľ, ktorý ho používa, je 
platcom DPH a uplatňuje si daň na vstupe? Použite zrýchlené odpisovanie. 

Úloha 2.1.3 

Vypočítajte odpis podnikového softwaru v hodnote 250 000 Sk v poslednom 6. roku 
odpisovania zrýchlenou metódou. 
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Úloha 2.1.4 

Aká je zostatková cena na začiatku 8. roku odpisovania hmotného majetku, ktorý je zaradený 
do 3. odpisovej skupiny a jeho vstupná cena je 6 mil. Sk? 

Úloha 2.1.5 

Anna Kubíková dosiahla za zdaňovacie obdobie príjem zo závislej činnosti vo výške 192 000. 
Odvedené poistné činí 25 728 Sk. Okrem toho mala príjem vo výške 20 500 Sk, ktorý bol 
zdanený zrážkou. Jej manžel bol nezamestnaný, prácu si našiel od 1.10. zdaňovacieho 
obdobia a jeho príjem zo závislej činnosti činí 28 000 Sk. Majú jedno dieťa vo veku 14, na 
ktoré si p. Anna uplatňuje daňový bonus. Na preddavkoch na daň zo závislej činnosti odviedla 
počas zdaňovacieho obdobia 11 424 Sk. Zistite výšku daňového preplatku, prípadne 
nedoplatku, ktorý vykáže p. Anna pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov. 

Úloha 2.1.6 

Fedor Svatý dosiahol v mesiaci máj 2004 príjem zo závislej činnosti vo výške 24 000 Sk. Má 
nezamestnanú manželku a 3 deti vo veku 5, 7 a 11 rokov. Manželka okrem štátnych 
sociálnych dávok nemá iné príjmy. Zároveň v danom mesiaci používa služobné auto na 
súkromné účely, pričom obstarávacia cena auta je Sk 630 000 bez DPH. Vypočítajte výšku 
preddavku na daň zo závislej činnosti, ktorý mu zrazí zamestnávateľ z májovej výplaty, ak si 
p. Fedor uplatňuje daňový bonus na všetky tri deti. 

Úloha 2.1.7 

Podnikateľ živnostník poskytujúci ekonomické poradenstvo vykázal za zdaňovacie obdobie 
2004 príjmy vo výške 750 000 Sk. Výdavky, ktoré môže preukáť, činia 170 000 Sk, z čoho 17 
000 Sk predstavuje zaplatené poistné do fondov. Má manželku, ktorá bola celý rok na 
materskej dovolenke. Počas roka sa im narodili dvojičky. Prvý – syn 31. januára krátko pred 
polnocou a druhá – dcéra, 1. februára hneď po polnoci. Počas roka zaplatil na preddavkoch na 
daň z príjmov 12 000 Sk. Vypočítajte výšku daňového preplatku alebo nedoplatku, ak si 
uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na seba i manželku v plnej výške a zároveň aj 
daňový bonus na obe novonarodené deti. Počítajte s najvýhodnejšou variantou, ktorú 
umožňuje zákon. 

Úloha 2.1.8 

Spoločnosť s ručením obmedzeným dosiahla za zdaňovacie obdobie 2004 hrubý zisk vo 
výške 8 540 000. Vypočítajte, aký podiel na zisku bude vyplatený jednému z troch 
spoločníkov, ktorého vklad bol 250 000 Sk, ak suma celkových vkladov bola jeden milión. 
Spoločnosť sa rozhodla, že polovicu zisku, ktorý jej zostane na rozdelenie podľa jej uváženia 
použije na výplatu podielov spoločníkom. Okrem toho viete, že spoločnosť tvorila opravné 
položky vo výške 150 000 Sk, ktoré nie sú daňovo uznaným výdavkom. Výška daňových 
odpisov prekročila účtovné odpisy o 420 000 Sk a boli rozpustené rezervy vo výške 75 000 
Sk, ktorých tvorba bola daňovo uznaným výdavkom. 

Úloha 2.1.9 

Komanditná spoločnosť vykázala hrubý zisk vo výške 1 420 080 Sk. Jej spoločníkmi je jeden 
komplementár a traja komanditisti. V spoločenskej zmluve neurčili, v akom pomere si budú 
deliť zisk. Dvaja komanditisti (A a B) vložili vklad po 300 000 Sk a tretí (C) 500 000 Sk. 
Spoločnosť vykazuje súhrnne pripočítateľné položky vo výške 270 000 Sk. Komplementár 
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má nezamestnanú manželku, dve deti a žiadne iné príjmy. Vypočítajte výšku dane z príjmov 
komplementára a podiel na zisku komanditistu C. 

 

2.1.12 Použíté zdroje 

Právne normy: 

Zákon NR SR č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 

Zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č.562/2003 Z.z. 

Zákon SNR č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

Zákon NR SR č. 311/2001 Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

 

Internetové zdroje: 

www.finance.gov.sk  - stránka Ministerstva financií Slovenskej republiky 

www.nrsr.sk   - stránka Národnej rady Slovenskej republiky 

www.danovareforma.sk - stránka združenia pre daňovú reformu 

 

 

2.1.13 Riešenia úloh 

 

Ú. 2.1.1 - Odpis v 3. roku = 119 000 Sk.(19 % DPH je súčasťou vstupnej ceny automobilu) 

Ú. 2.1.2 - Odpis v 2. roku = 213 889 Sk. 

Ú. 2.1.3 - Odpis v 6. roku nie je, pretože software je nehmotný majetok (§22 ods.8) 

Ú. 2.1.4 - ZC na začiatku 8. roka = 1 249 999 Sk 

Ú. 2.1.5 - Daňový preplatok 10 029 Sk 

Ú. 2.1.6 - Zrazený preddavok činí 2893 Sk 

Ú. 2.1.7 - Daňový nedoplatok vo výške 51 728 Sk 

Ú. 2.1.8 – Podiel na zisku spoločníka bude 795 471 Sk 

Ú. 2.1.9 - Daň komplementára je 94 591 Sk, podiel komanditistu na zisku360 833 Sk 
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2.2 Daň z kapitálových výnosov a iných špecifických dôchod kov 

2.2.1 Úvod 

     Táto časť sa zameriava na zdaňovanie výnosov z kapitálu, predpokladá základné teoretické 
znalosti o kapitáli  a investovaní. Tiež sa budeme venovať iným špecifickým druhom príjmov 
(dôchodkov), ktoré sú zriedkavejšie, príležitostné, ale tiež podliehajú zdaneniu. Tieto typy 
príjmov sú charakteristické pre obdobie po roku 1989. V rokoch 1948 až 1989 mali len veľmi 
zanedbateľný význam a praktické uplatnenie (napr. v rámci družstevného vlastníctva). 
V súčasnosti však predstavuje výnos z kapitálu jednu zo základných charakteristík našej 
spoločnosti. 

 

2.2.2 Ciele 

Po preštudovaní tejto časti by mal čitateľ porozumieť nasledovným súvislostiam: 

� Majetok (kapitál) nám môže zabezpečiť kapitálový príjem (výnos, rentu alebo tzv. 
„bezpracný príjem“). 

� Výnosovosť kapitálu môže byť veľmi rozdielna a daň z kapitálových výnosov môže 
výrazne ovplyvniť tzv. „čistý výnos“ po zdanení, 

� Dôchodkové zabezpečenie po reforme tiež vo svojej podstate smeruje k investovaniu 
našich platieb (povinných alebo dobrovoľných) tak, aby nám kapitálové výnosy (z 
našich platieb) zaistili ochranu pred infláciou. 

� Ako aplikujeme zákon o daniach z príjmov pri zdaňovaní najčastejších kapitálových 
výnosov? 

 

2.2.3 Návod ku štúdiu 

     Dôležitou podmienkou preštudovania tejto časti je správne porozumenie pojmom 
investovanie a kapitál (všeobecne aj v jednotlivých konkrétnych formách) a to 
predovšetkým v nadväznosti na princíp dosahovania výnosu z kapitálu (z investície). 
Konkrétne zdaňovanie kapitálových výnosov a iných dôchodkov je riešené v príslušných 
ustanoveniach zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení. Často v praxi pre správne 
vykazovanie kapitálových výnosov je dôležitá aj znalosť účtovníctva a teda v určitom 
potrebnom rozsahu je vhodné oboznámiť sa s obsahom príslušných účtov, najmä v účtovných 
skupinách 06 – Dlhodobý finančný majetok, 25 – Krátkodobý finančný majetok, 56 – 
Finančné náklady a 66 – Finančné výnosy.  

 

2.2.4 Príjmy z kapitálového majetku 

     Z porovnania zdaňovania výnosov z kapitálu podľa zákona platného do 31.12.2003 a v 
súčasnosti môžeme vidieť, že v tejto oblasti neplatia ani v teoretickej rovine jednoznačné tézy 
a poučky. Od 1.januára 2004 je okrem tzv. rovnej dane vo výške 19 % pre zdaňovanie 
kapitálových výnosov najdôležitejšia zmena v tom, že dividendy alebo podiely zo ziskov 
dosiahnutých od 1. januára 2004 nepodliehajú dani z príjmov. Uvedená aplikácia je aj 
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súčasťou daňovej reformy v USA a ani v tejto „pravlasti trhového hospodárstva“ nie je 
mienka odbornej verejnosti v tomto smere jednoznačná. Argument dvojitého zdanenia pre 
vlastníka akcie alebo obchodného podielu má čiastočne svoje opodstatnenie, ale 
pravdepodobne najdôležitejšou otázkou je, ako táto zmena zákona bude vplývať na rozvoj 
celého hospodárstva na Slovensku. Môžu z toho ťažiť zahraniční investori, ale predovšetkým 
domáci investori, ktorí sú daňovými rezidentmi na Slovensku. Môžeme predpokladať, že sa 
čiastočne vráti vo forme dividend aj kapitál investovaný (alebo naakumulovaný) 
v zahraničných daňových rajoch. 

 

Príklad 2.2.1 

Porovnanie zdaňovania podielu na hospodárskom výsledku (zisku) u fyzickej osoby -
spoločníka s.r.o. podľa stavu do 31.12. 2003 a od 1.1. 2004. 

Uvažujeme, že hospodársky výsledok a základ dane sú zhodné (neuvažujeme o položkách 
upravujúcich základ dane pri transformácii z HV). Predpokladáme, že celý HV bude 
vyplatený spoločníkovi s.r.o. 

 

Do 31.12.2003 

Základ dane s.r.o.    1.000.000,- 

Daň z príjmov právnických osôb 25 %    250.000,- 

Čistý zisk PO k rozdeleniu spoločníkovi    750.000,- 

Priznaná výplata podielu na HV     750.000,- 

Daň z vyplateného podielu na HV 15 %    112.500,- 

Čistý príjem pre spoločníka      637.500,- 

Daňové zaťaženie celkom      362.500,- (t.j. 36,25 % z 1.000.000,-) 

 

Od 1.1.2004 

Základ dane s.r.o.    1.000.000,- 

Daň z príjmov právnických osôb 19 %    190.000,- 

Čistý zisk PO k rozdeleniu spoločníkovi    810.000,- 

Priznaná výplata podielu na HV     810.000,- 

Daň z vyplateného podielu na HV      0 

Čistý príjem pre spoločníka      810.000,- 

Daňové zaťaženie celkom      190.000,- (t.j. 19 % z 1.000.000,-) 

 

Rozdiel v čistom príjme spoločníka     172.500,- 

 

     Vzhľadom na tento konkrétny príklad a jeho výsledky môžeme konštatovať, že daňová 
reforma (okrem iných aspektov) predpokladá, že: 
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� súkromný investor investuje dosiahnutý kladný rozdiel v čistom príjme (ktorý je na 
druhej strane zároveň opačným rozdielom v príjmoch ŠR) efektívnejším spôsobom 
ako štát, 

� v celom hospodárstve dôjde k zvýšenej motivácii k investovaniu a k dosahovaniu 
príjmov, 

� v prípade, ak sa bude zvyšovať aj osobná spotreba, aj tak pôjde významná časť (tiež 
19 %) do ŠR vo forme DPH a samozrejme zvyšovanie osobnej spotreby tiež zvyšuje 
zisky (zdaniteľné príjmy) produkujúcich firiem. 

 

Podľa súčasného zákona o daniach z príjmov predmetom dane nie je: 

� podiel na zisku vyplácaný po zdanení  obchodnou spoločnosťou alebo družstvom 
alebo obdobnou právnickou osobou v zahraničí, vyrovnací podiel, podiel na  
likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na výsledku 
podnikania  vyplácaný po zdanení tichému spoločníkovi okrem podielu na zisku 
spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti 
a okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára 
komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti 
a vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti 
alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti,  

� podiel člena pozemkového spoločenstva na výnosoch a na majetku určenom na 
rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva. 

 

     Zdaniteľným príjmom je príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane  
podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy. 

     Pri investovaní kapitálu je možné uvažovať o dvoch možnostiach ako dosiahnuť príjem: 

� buď vo forme kapitálových výnosov – úrokov, dividend a pod., 

� alebo vo forme prírastku hodnoty samotnej investície (napr. rozdiel ceny akcie alebo 
nehnuteľnosti v momente kúpy a v momente predaja). 

 

     Príjmy z kapitálového majetku sú zadefinované v § 7 zákona takto: 

    „(1) Príjmami z kapitálového majetku, ak nejde o príjmy podľa § 6 ods.  1 písm.  d), sú  
a) úroky a ostatné výnosy z cenných papierov,  
b) úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách vrátane úrokov z 

peňažných prostriedkov na vkladovom účte a z bežného účtu okrem úrokov 
uvedených v § 6 ods.  5 písm. b), 

c) úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a úroky z hodnoty 
splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov verejných obchodných 
spoločností,  
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d) dávky z doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu10) a zo  
starobného dôchodkového sporenia,23) 

e) plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku; rovnako sa posudzuje aj 
jednorazové vyrovnanie alebo odbytné, vyplácané v prípade poistenia osôb pri 
predčasnom ukončení poistenia, 

f) výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja.  

 

     Príjmom z kapitálového majetku je aj výnos, ktorý vzniká pri splatnosti cenného papiera z 
rozdielu medzi menovitou hodnotou cenného papiera a emisným kurzom pri jeho vydaní; v 
prípade predčasného splatenia cenného papiera sa namiesto menovitej hodnoty použije cena, 
za ktorú sa cenný papier  kúpi späť.“ 

     Pri zdaňovaní príjmov z kapitálového majetku je charakteristické časté používanie 
mechanizmu dane zrážkou pri zdroji. Do 31.12.2003 sme poznali viaceré sadzby dane 
zrážkou podľa druhu príjmu od 5 % do 25 %. V súčasnosti poznáme jedinú sadzbu dane aj pre 
tento prípad a to 19 %.  

 

Príklad 2.2.2 

Peňažný vklad fyzickej osoby v banke vo výške 100.000,- Sk s 10 % úrokom od 1.1.2003 do 
31.12.2003 by bol zúčtovaný nasledovne. 

Musíme si uvedomiť, že daňovníkom je fyzická osoba, ktorej patrí príjem (výnos, úrok). 
Banka je platiteľom dane, ktorú má v súlade so zákonom zraziť (vybrať od daňovníka) a 
odviesť správcovi dane. Banka zodpovedá za takto vybratú daň. 

 

Informácie na výpise z účtu k 31.12.2003: 

     Istina (stav k 1.1.2003)     100.000,- 

     Pripísaný úrok        10.000,- 

     Daň zrážkou z úroku (15 % z 10.000,-)       1.500,- 

     Konečný stav účtu      108.500,- 

 

Za tých istých predpokladov bude výpis z účtu k 31.12.2004 vypadať takto (predpokladajme, 
že si pripísaný úrok 8.500,- Sk fyzická osoba ihneď vyberie): 

     Istina (stav k 1.1.2004)     100.000,- 

     Pripísaný úrok        10.000,- 

     Daň zrážkou z úroku (19 % z 10.000,-)       1.900,- 

     Konečný stav účtu      108.100,- 

 

                                                 
10) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z.  o doplnkovom 

dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 409/2000 Z. z.  
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2.2.5 Daň zrážkou 

     Daň zrážkou je forma zdanenia príjmu daňovníka (fyzická alebo právnická osoba) 
prostredníctvom platiteľa dane. Platiteľ dane na základe zákonného alebo zmluvného vzťahu 
má zaplatiť príjemcovi príjmu alebo výnosu (daňovníkovi) určitú sumu. Pri príjmoch, ktoré 
podliehajú dani zrážkou je platiteľ povinný najprv zraziť daň a zaplatiť príjemcovi len 
zostávajúcu časť po zdanení. Zrazenú daň je povinný odviesť správcovi dane. 

     Podľa § 43 (Daň zrážkou) ods. 3) daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej 
republiky daňovníkom  s obmedzenou daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou 
povinnosťou sa vyberá zrážkou, ak ide o 

a) úrok, výhru alebo  iný  výnos plynúci z vkladov na  vkladných knižkách, z  peňažných 
prostriedkov bežných účtov a z vkladových  účtov  s výnimkou, ak je príjemcom 
úroku, alebo výnosu podielový fond, banka alebo pobočka zahraničnej  banky alebo  
Exportno-importná banka Slovenskej republiky,  

b) výnos z podielových listov, výnos z  vkladových  certifikátov, depozitných 
certifikátov a z  vkladových  listov, s výnimkou, ak je príjemcom výnosu podielový 
fond, 

c) peňažnú výhru  v  lotériách a  iných podobných hrách  a peňažnú  výhru  z   
reklamných  súťaží  a  žrebovaní okrem   výhier oslobodených od dane podľa § 9, 

d) peňažnú cenu z verejných súťaží, zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich 
obmedzený  podmienkami  súťaže,  alebo  ak ide o súťažiacich  vybraných  
usporiadateľom   súťaže,  a   zo  športových  súťaží s  výnimkou  cien  oslobodených 
od dane  podľa § 9, 

e) dávku z doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu a zo  
starobného dôchodkového sporenia [§ 7 ods. 1 písm. d)], 

f) plnenia  z  poistenia  pre  prípad  dožitia určitého veku [§ 7 ods. 1 písm. e)], 

g) príjem  za  prenájom  nebytových  priestorov,  spoločných častí  domu a  spoločných 
zariadení  domu vlastníkov  bytov a nebytových priestorov, ktorý  je príjmom fondu 
prevádzky,  údržby a opráv, 

h) príjem  autorov   za  príspevky  do  novín,  časopisov,  rozhlasu alebo  televízie, ak 
nejde o umelecký výkon [§ 6 ods. 2 písm. a)], 

i) výnos z dlhopisov a pokladničných poukážok plynúcich fyzickým osobám 
a daňovníkom uvedeným v odseku 6. 

 

     Z príjmov uvedených v § 7 odseku 1 písm.  a), b), d) a e) a v odseku 2, plynúcich zo 
zdrojov na území Slovenskej republiky sa daň vyberá zrážkou podľa § 43. V prípade 
dlhopisov a  pokladničných poukážok predávaných pod ich menovitú hodnotu sa príjem vo 
výške rozdielu medzi ich menovitou hodnotou a nižšou obstarávacou cenou  u majiteľa 
zahrnie do základu dane pri ich splatnosti. Ak príjmy uvedené v odseku 1 písm. a), b), d) a e) 
a v odseku 2 plynú zo zdrojov v zahraničí, zahŕňajú sa do základu dane (čiastkového základu 
dane).  

     Teda aj príjmy zo zahraničia budú zdanené nanajvýš 19 % daňou z príjmov. Pri týchto 
príjmoch bude však možné uplatniť buď príslušnú medzinárodnú zmluvu na zamedzenie 
dvojitého zdanenia alebo ustanovenie zákona o daniach z príjmov na zamedzenie dvojitému 
zdaneniu (§ 45). 
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Príklad 2.2.3 

Daňovník vlastní dlhopis s 10 % kupónom splatným ročne k 31.1. v nominálnej hodnote 
100.000,- Sk. Dlhopis kúpil 1.2.2004 za cenu 95.000,- Sk. Splatnosť dlhopisu je 31.1.2006. 
Dlhopis bude držať až do splatnosti. Aké bude mať príjmy a ako budú daňovo vysporiadané? 

� 31.1.2005 príjem – vyplatené úroky vo výške 8.100,- Sk, t.j. emitent dlhopisu priznal 
držiteľovi dlhopisu výnos vo výške 10.000,-, zrazil daň vo výške 1.900,- Sk, daň 
odviedol správcovi dane, 

� 31.1.2006 príjem – vyplatené úroky vo výške 8.100,- Sk po zrazení dane zrážkou. 

� 31.1.2006 príjem – vyplatená nominálna hodnota dlhopisu od emitenta vo výške 
100.000,- Sk. 

     Pri prijatých úrokoch zdanených daňou zrážkou má daňovník možnosť sa rozhodnúť, či 
bude zrazenú daň považovať za preddavok alebo za definitívne zdanenie tohto príjmu (v tom 
prípade by už tento príjem nezahrnul do daňového priznania). Pre efektívne rozhodovanie je 
prakticky určujúce, či vzhľadom na výšku ostatných príjmov si za celý kalendárny rok 
uplatnil maximálne možné nezdaniteľné časti základu dane. Príjem môže priznať len za 
príslušný rok, v ktorom bola zrazená daň.  

     Za rok 2006 je daňovník povinný zahrnúť do svojich zdaniteľných príjmov rozdiel medzi 
menovitou hodnotou dlhopisu a obstarávacou cenou, t.j. 10.000,- Sk. 

 

Príklad 2.2.4 

Daňovník si sporil v Doplnkovej dôchodkovej poisťovni. Vo veku 60 rokov požiadal o 
vyplatenie dávky. Celkove zaplatil do DDP 100.000,-, hodnota jeho účtu ku dňu ukončenia 
sporenia bola 250.000,-. Ako bude zdanené vyplácanie dávok v týchto rôznych prípadoch, pre 
ktoré sa môže teoreticky podľa dávkového plánu DDP rozhodnúť? 

a) jednorázové vyplatenie dávky, 

b) vyplácanie dávok na dobu určitú – 10 rokov, 

c) vyplácanie dávok na dobu neurčitú (do úmrtia). 

Riešenie: 

a) 250.000,- mínus 100.000,-  rovná sa 150.000,- ako príjem pred zdanením. DDP zdaní 
tento príjem daňou zrážkou 19 %, daň odvedie správcovi dane, zvyšnú časť vyplatí 
daňovníkovi, t.j. 250.000,- mínus daň zo 150.000,- Sk. 

b) DDP rozpočíta hodnotu účtu na 10 rokov krát 12 mesiacov, t.j. 120 výplat dávok. 
Každá dávka bude mať dve časti jedna ako hodnota zaplatených vkladov, ktoré 
nepodliehajú zdaneniu a druhá ako alikvótna časť výnosu, ktorý podlieha dani 
zrážkou. Daň zrážkou bude zrážaná priebežne počas doby vyplácania. Zostávajúca 
klesajúca hodnota účtu daňovníka by mala ešte počas doby vyplácania prinášať 
výnosy, ktoré dovolia valorizovať vyplácané dávky (aj keď aj dodatočné výnosy budú 
podliehať zdaneniu). 

c) DDP vytvorí kalkulovaný predpokladaný dávkový plán podľa rozdielu medzi 60 
rokom a strednou dĺžkou života podľa údajou ŠÚ. Postup je podobný ako v bode b). 
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V zásade výnos dosiahnutý DDP a vyplácaný daňovníkovi podlieha zdaneniu. Zaplatené 
vklady, ktoré sa v podstate len vracajú daňovníkovi zdaneniu nepodliehajú. 

 

     Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňajú príjmy uvedené v § 7 odseku 1 
písm. c) a f) neznížené o výdavky. 

 

Príklad 2.2.5 

Spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti založili v.o.s. a dohodli sa na splatení vkladov do 
spoločnosti. 1. spoločník splatil vklad do v.o.s. vo výške 100.000,-, 2. spoločník splatil 
500.000,-. Dohodli si vyplácanie úrokov vo výške 10 %. Aký vplyv bude mať vyplácanie 
úrokov na základy dane vo v.o.s. a u spoločníkov? 

Platené úroky sú daňovým výdavkom v.o.s., znižujú základ dane. 

Úroky prijaté jednotlivými spoločníkmi sú zdaniteľným príjmom v roku, v ktorom dôjde k ich 
zaplateniu. V.o.s. vypláca úroky nezdanené v brutto výške, každý spoločník si zahrnie svoje 
prijaté úroky do svojho daňového priznania (t.j. 1.-10.000,- a 2.-50.000,-). 

 

     Ak daňovník využije možnosť odpočítať daň vybranú zrážkou ako preddavok na daň 
podľa § 43 ods. 7, do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňajú príjmy uvedené 
v odseku 1 písm. d) a e) znížené o zaplatené vklady alebo poistné; ak ide o dôchodok, rozdelia 
sa zaplatené vklady alebo poistné na obdobie poberania dôchodku; ak nie je  obdobie 
poberania dôchodku dohodnuté, určí sa ako rozdiel medzi strednou dĺžkou života podľa 
údajov vyhlasovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky a vekom daňovníka v čase, 
keď dôchodok začne po prvý raz poberať. Zrážkovej dani bude teda podliehať len rozdiel 
medzi prijatým dôchodkom a alikvótnou časťou zaplateného vkladu. 

     Základom  dane  pre daň vyberanú zrážkou  pri príjmoch uvedených  v odsekoch  2  a 3 (§ 
43),  je  iba príjem, ak sa nepostupuje podľa odseku 5: 

     „ Základom dane pre  daň vyberanú zrážkou z príjmov uvedených 

a) v odseku 3 písm. e) a f) je plnenie  znížené o zaplatené vklady alebo poistné; ak ide 
o dôchodok, rozdelia sa zaplatené vklady alebo poistné na obdobie poberania 
dôchodku; ak nie je obdobie poberania dôchodku dohodnuté, určí sa ako rozdiel medzi 
strednou dĺžkou života podľa údajov vyhlasovaných Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky a vekom daňovníka v čase, keď dôchodok začne po prvý raz poberať,   

b) v odseku 3 písm. h) je príjem znížený o 25 % podľa § 6 ods. 10.“ 

 

      Vybraním dane zrážkou je splnená daňová povinnosť, ak je vybraná platiteľom dane za 
daňovníka, ktorým je  daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie (§ 12 ods. 2),  
Fond  národného majetku  Slovenskej  republiky, Národná  banka Slovenska a daňovník 
s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý na území Slovenskej republiky nepodniká 
prostredníctvom stálej prevádzkarne alebo podniká prostredníctvom stálej prevádzkarne 
a pritom preukázateľne ide o príjmy, ktoré nie sú spojené s touto stálou prevádzkarňou. 
Vybraním dane zrážkou je splnená daňová povinnosť aj pri príjmoch podľa odseku 3 písm. g).   

     Daň vybraná zrážkou, ak nejde o prípady podľa odseku 6, sa považuje za preddavok na 
daň a daňovník si tento preddavok môže odpočítať od dane v daňovom priznaní. Ak  suma 
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dane vybranej zrážkou  prevyšuje vypočítanú výšku dane  daňovníka v daňovom priznaní,  má 
daňovník nárok na vrátenie daňového preplatku. Rovnako aj spoločník verejnej obchodnej 
spoločnosti alebo komplementár komanditnej spoločnosti si môže odpočítať pomernú časť 
dane, ktorá bola zrazená verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti, a to 
v  rovnakom pomere, v akom sa rozdeľuje časť zisku pripadajúca na spoločníka alebo  
komplementára podľa spoločenskej zmluvy, inak rovným dielom. Manželia, ktorým plynú 
príjmy  z ich bezpodielového spoluvlastníctva, z ktorých sa daň vyberá zrážkou,  môžu 
odpočítať pomernú časť zrazenej dane, a to v rovnakom pomere, v akom sa zdaňujú tieto 
príjmy. 

     Daňovník, ktorý si môže podľa odseku 7 odpočítať daň vybranú zrážkou, a ktorý pri 
zisťovaní základu dane postupuje  podľa § 17 až 29,   zahrnie príjmy z ktorých sa daň vyberá 
zrážkou do základu dane za to zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k vybraniu  dane.    

     Určujúci pre priradenie príjmov je teda moment vybratia dane. Táto skutočnosť môže byť 
v určitých prípadoch podnetom na daňové plánovanie. Na druhej strane daňovník, ak očakáva 
príjem, z ktorého sa vyberá daň zrážkou (a je považovaná za preddavok) by si mal moment 
platby a vybratia dane zmluvne dohodnúť, pretože napríklad v prípade, ak jeho základ dane je 
záporný (daňová strata) za určité obdobie, potom to môže mať rôzne dôsledky. 

 

Príklad 2.2.6 

Daňovník vlastní dlhopisy s 5 % kupónom v nominálnej hodnote 10 mil. Sk. Podľa prospektu 
je dlhopis splatný ročne od 1.12.2004 do 28.2.2005. Podľa priebežnej účtovnej závierky 
k 30.11.2004 spoločnosť dosiahla k tomuto dátumu daňovú stratu vo výške mínus 500 tis. Sk. 

� Za tohto stavu je pravdepodobne výhodnejšie pre daňovníka prijať tento príjem ešte 
do konca decembra, dosiahnuť hospodársky výsledok blízky nule a zrazenú daň si 
započítať, resp. uplatniť ako preplatok a požiadať správcu dane o vrátenie. 

� V prípade prijatia platby (presnejšie vybratia dane zrážkou) až v januári daňovník 
vykáže pravdepodobne stratu a daň zrážkou si bude môcť uplatniť ako preddavok až 
v nasledujúcom zdaňovacom období. 

 

     Ak plynú  výnosy   z  cenných   papierov  príjemcovi  od správcovskej spoločnosti, je 
základom  dane  pre  daň vyberanú zrážkou vyplácaný výnos z podielových listov znížený o 
príjmy prijaté správcovskou  spoločnosťou,  z  ktorých  sa  daň vyberá zrážkou  vrátane    
prijatých podielov na zisku, ktoré nie sú  predmetom dane. 

     Zrážku dane je povinný  vykonať platiteľ dane pri  výplate, poukázaní alebo pri  pripísaní 
úhrady v prospech daňovníka. Pri výnosoch z cenných papierov plynúcich príjemcovi  od  
správcovských  spoločností  sa  daň vyberá  aj v  prípade, ak výnos nebol vyplatený,  a  to  
najneskôr  v  termíne  do  30. júna roka, ktorý nasleduje po  zdaňovacom období, za ktorý  je 
vykázaný základ dane podľa  odseku 9. 

     Správcovské spoločnosti zasielajú vlastníkom podielových listov informácie o hodnote 
podielových listov. Vlastníci podielových listov sa môžu rozhodnúť, či si budú výnos vyberať 
alebo ponechajú na reinvestovanie. Aj v prípade reinvestovania výnosu je správcovská 
spoločnosť povinná zraziť daň zrážkou z pripísaného výnosu v prospech vlastníka 
podielového listu. 

     Platiteľ dane je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa 
každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Túto skutočnosť je platiteľ  dane 
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súčasne povinný  oznámiť  správcovi  dane,  ak  správca  dane  na  žiadosť platiteľa dane 
neurčí inak. Zrážka dane sa  vykonáva zo sumy  úhrady alebo pripísania  dlžnej  sumy  v   
prospech  daňovníka.  Za  úhradu  sa považuje aj nepeňažné plnenie. 

     Pri každej platbe dane zrážkou správcovi dane je platiteľ povinný zároveň nahlásiť 
skutočnosti a informácie o tejto platbe. V prípade pravidelných platieb dane zrážkou 
rovnakého druhu je pravdepodobne pre platiteľa výhodnejšie požiadať správcu o zbavenie 
tejto povinnosti (so zdôvodnením svojej žiadosti). 

     Ak platiteľ  dane nevykoná zrážku  dane alebo zrazenú  daň včas  neodvedie,   bude  sa  od  
neho   vymáhať  rovnako  ako  ním nezaplatená daň.  Podobne sa postupuje,  ak platiteľ dane 

nezrazí daň v správnej výške. 

     Daňová povinnosť daňovníka, ak ide o príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, sa 
považuje za splnenú  riadnym vykonaním zrážky dane, ak tento zákon neustanovuje inak. 

 

Príklad 2.2.7 

Spoločnosť, ktorá vydala dlhopisy, vypláca držiteľom dlhopisov úrokový výnos v celkovej 
výške 200 tis. Sk. Výplatu vykoná v mesiaci apríl nasledovne: 

Priznaný úrokový výnos 200.000,- 

Daň zrážkou     38.000,- (19 % z 200.000,-) 

Úrokový výnos po zdanení 162.000,- 

 

Úrokový výnos (po zrazení dane zrážkou) zaplatí držiteľom dlhopisov v mesiaci apríl. 

Daň zrážkou je spoločnosť povinná odviesť správcovi dane do 15. mája. 

Priznaný úrokový výnos (pred zdanením daňou zrážkou) je daňovým výdavkom emitenta 
dlhopisov. 

Držiteľ dlhopisu môže zrazenú daň zrážkou považovať za preddavok na daň a započítať si 
tento preddavok pri podaní daňového priznania. 

Neziskové organizácie (a iné subjekty uvedené v odseku 6 § 43) nemajú možnosť považovať 
daň zrážkou za preddavok. Ich daňová povinnosť z tohto druhu príjmu je zrazením dane 
definitívne vysporiadaná. 

 

     Platiteľom  dane z  príjmov  uvedených v odseku 3 písm. g)  je  spoločenstvo  vlastníkov  
bytov a nebytových priestorov alebo fyzická osoba  alebo právnická osoba,  s  ktorou vlastníci  
bytov  a  nebytových priestorov domu uzatvorili  zmluvu o  výkone správy. Tento platiteľ  
dane je povinný daň odviesť správcovi dane  najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí 
kalendárneho  roka, v ktorom boli  tieto príjmy poukázané alebo pripísané v prospech účtu 
fondu prevádzky, údržby a opráv. 

  

Príklad 2.2.8 

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov prenajíma časť spoločných priestorov 
(suterénu) nájomcovi (firme) za 10.000,- Sk ročne. Nájomca by mal pri platbe nájomného 
uplatniť daň zrážkou a uskutočniť platby takto: 
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Daň zrážkou správcovi dane    1.900,- 

Nájomné (čisté, daňovo vysporiadané)  8.100,- 

Ak daň zrážkou nevykoná nájomca, malo by to uskutočniť Spoločenstvo. V tomto prípade by 
táto povinnosť a právne dôsledky s tým spojené mali byť zmluvne dohodnuté, aby 
nedochádzalo k nedorozumeniam (dvojité zdanenie alebo žiadna zrážka dane). 

 

2.2.6 Daň z iných špecifických dôchodkov 

     Variabilita foriem transakcií, praktických a teoretických možností na dosahovanie príjmov 
je veľmi rozmanitá. Zákon o daniach z príjmov vychádza z premisy, že dani podlieha každý 
príjem, ktorý je predmetom dane okrem príjmov oslobodených (§ 2 písm. h). U fyzických 
osôb je v § 8 (Ostatné príjmy) v odseku 1 vďaka vymenovaniu príjmov cez slovko „najmä“ 
zabezpečená možnosť rozšírenia aplikácie na ďalšie „ostatné príjmy“. 

     U právnických osôb je situácia relatívne jednoduchšia. U podnikateľských subjektov 
podliehajú dani všetky príjmy okrem oslobodených, výslovne uvedených v zákone. 
Zložitejšia situácia z hľadiska vymedzenia predmetu dane je pri daňovníkoch, ktorí nie sú 
založení alebo zriadení na podnikanie, kde je niekedy obtiažne jednoznačne určiť, či je príjem 
z činnosti, ktorou sa dosahuje zisk alebo sa dá dosiahnuť zisk (§ 12 ods. 2). V tejto časti sa 
budeme venovať predovšetkým fyzickým osobám. 

     Podľa § 8 (Ostané príjmy) ods. 1) „Ostatnými príjmami,  ak nejde o príjmy podľa § 5 až 7, 
sú najmä  

a) príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej 
výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných 
vecí, 

b) príjmy z prevodu vlastníctva  nehnuteľností,  

c) príjmy z predaja hnuteľných vecí, 

d) príjmy z prevodu opcií, 

e) príjmy z prevodu cenných papierov; na účely tohto zákona sa považuje za prevod 
cenného papiera aj vrátenie (vyplatenie) podielového listu,  

f) príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej 
spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva,  

g) príjmy zo zdedených práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva vrátane 
autorských práv a práv príbuzných autorskému právu,11)  

h) dôchodky12) a podobné opakujúce sa požitky,  

i) výhry v lotériách a iných podobných hrách a výhry z reklamných súťaží a žrebovaní,  

j) ceny z verejných súťaží, ceny zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený   
podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže a 
ceny zo športových súťaží, ak nejde o daňovníka, ktorého športová činnosť je 
vykonávaná v rámci inej samostatnej zárobkovej činnosti [§ 6 ods. 2 písm. b)].“ 

                                                 
11) § 45 až 52 zákona č. 383/1997 Z.  z. v znení zákona č. 234/2000 Z. z. 
12) § 842 Občianskeho zákonníka. 



 96 

 

     Pre jednoznačné určenie predmetu dane a základu dane je potrebné poznať ustanovenia § 9 
(Príjmy oslobodené od dane), pretože tieto často úzko súvisia s presným kvalifikovaním 
zdaniteľných príjmov. Všeobecne najznámejšie sú prípady, kedy je oslobodený od dane 
príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľností. V princípe, uplatňujeme postupy vyčísľovania 
základu dane, len ak príjem nie je oslobodený od dane. Oslobodený je predovšetkým príjem 
z predaja bytu alebo obytného domu najviac s dvoma bytmi vrátane súvisiacich pozemkov, ak 
ho predávajúci vlastnil a súčasne v ňom mal trvalý pobyt najmenej počas dvoch rokov 
bezprostredne pred jeho predajom. 

     Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o 
výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie.  Ak sú výdavky spojené s 
jednotlivým druhom príjmu vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada. 

     Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie príjem z predaja nehnuteľnosti 
podľa odseku 1 písm. b) až  v tom zdaňovacom období v ktorom sa prijal, bez ohľadu na to, 
v ktorom zdaňovacom období  nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti kupujúci. Príjmy 
uvedené v odseku 1 písm. b) až f), vyplácané v splátkach na základe  kúpnej zmluvy alebo 
inej zmluvy, ktorou sa prevádza vlastníctvo, alebo prijaté preddavky dohodnuté týmito 
zmluvami alebo prijaté na základe zmluvy o budúcom predaji alebo inom  prevode,  sa zahrnú 
do základu dane (čiastkového základu dane), a to v tom zdaňovacom období, v ktorom boli 
prijaté. 

     Pri príjmoch podľa odseku 1 písm.  b) až e) je výdavkom  

a) kúpna cena preukázateľne zaplatená za vec, cenný papier alebo opciu,  

b) cena veci  zistená v čase jej nadobudnutia, ak nejde o výdavok podľa písmena a), 

c) zostatková cena podľa § 25 ods. 3, ak ide o majetok,  ktorý bol zahrnutý v obchodnom 
majetku,  

d) finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a 
údržbu veci vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s predajom veci s výnimkou 
výdavkov na osobné účely,  

e) výdavky súvisiace s nadobudnutím a predajom cenných papierov a opcií, 

f) výdavky preukázateľne vynaložené na obstaranie majetku alebo jeho výrobu vo 
vlastnej réžii.  

 

     Výdavkom nie je hodnota vlastnej práce na veci, ktorú si daňovník sám vyrobil alebo ju 
vlastnou prácou zhodnotil.  

     Pri príjmoch z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, 
komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva sa za výdavok považuje 
vklad alebo obstarávacia cena podielu. 

 

Príklad 2.2.9 

Fyzická osoba založila 1.2.2004 ako jediný spoločník spoločnosť s ručením obmedzeným a 
splatila celý vklad do základného imania v hotovosti vo výške 200.000,- Sk. 1.10.2004 predá 
obchodný podiel za 300.000,- Sk. V danom roku do daňového priznania uvedie príjem 
300.000,-, výdavok 200.000,-, čiastkový základ dane 100.000,-. 
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V tejto súvislosti pripomeniem, že do 31.12.2003 platilo u fyzických osôb pri časovom teste 5 
rokov oslobodenie na príjem dosiahnutý predajom obchodného podielu. Toto pôvodné 
ustanovenie platí aj naďalej na obchodné podiely nadobudnuté do 31.12.2003. 

 

Príklad 2.2.10 

Fyzická osoba predala (previedla) svoj obchodný podiel v s.r.o. v novembri roku 2008 za 
900.000,-. Uvažujeme, že platby sa uskutočnili súčasne pri prevode obchodného podielu. 

Posúďte vplyv tejto transakcie na základ dane FO za rok 2008, ak nadobudla obchodný 
podiel: 

� v roku 2002 za 100.000,-, 
� v decembri roku 2003 za 200.000,-, 
� v roku 2004 za 400.000,-, 
� v roku 2005 za 950.000,-. 

 

Výdavky, ktoré prevyšujú príjmy podľa odseku 1 písm. b) až f) v tom zdaňovacom období, v 
ktorom po prvý raz plynú splátky alebo preddavky na predaj hnuteľných vecí, cenných 
papierov, nehnuteľností alebo na prevod opcií, obchodného podielu spoločníka spoločnosti s 
ručením obmedzeným, komanditistu komanditnej spoločnosti alebo členských práv člena 
družstva, sa môžu uplatniť v tomto zdaňovacom období až do výšky týchto príjmov.  Ak tieto 
príjmy plynú aj v ďalšom zdaňovacom období, postupuje sa rovnako, a to až do výšky 
celkovej sumy, ktorú možno podľa tohto ustanovenia uplatniť.  

 

Príklad 2.2.11 

Daňovník kúpil 100 % obchodný podiel v s.r.o. za 450.000,- v roku 2002. V roku 2004 tento 
obchodný podiel predá. Platby sa uskutočnia na základe splátkového kalendára takto: r. 2004 
– 200.000,-, r. 2005 – 300.000,-, r. 2006 – 100.000,-. 

Aký vplyv bude mať táto transakcia v jednotlivých rokoch na jeho základ dane? 

Daňovník je povinný tento typ príjmu priznať v daňovom priznaní, lebo nie je oslobodený od 
dane (oslobodený by bol, ak by ho predával a platbu by prevzal až po najmenej piatich rokoch 
od nadobudnutia).  

r. 2004 - príjem 200.000,-, výdavok 200.000,-, základ dane 0. 

r. 2005 - príjem 300.000,-, výdavok 250.000,-, základ dane 50.000,-. 

r. 2006 – príjem 100.000,-, výdavok 0, základ dane 100.000,-. 

 

Ak daňovník pri príjmoch z príležitostnej  poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného 
hospodárstva neuplatní výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie príjmu, môže 
uplatniť výdavky vo výške 25 % z týchto príjmov.  

Pre daňovníka je dôležité vedieť o tejto možnosti. Počas roka však môže zhromažďovať 
doklady preukazujúce výdavky a na konci roka ich vyhodnotiť. Podľa výsledku porovnania sa 
rozhodne, či je výhodnejšie uplatňovať výdavky preukaznou formou alebo paušálom. 
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2.2.7 Príjmy oslobodené od dane 

     Od dane sú oslobodené predovšetkým rôzne typy dávok, podpôr a príspevkov sociálneho 
charakteru (§ 9). Ďalej sa jedná o tieto najbežnejšie typy príjmov: 

� Z predaja bytu alebo obytného domu najviac s dvoma bytmi vrátane súvisiacich 
pozemkov, ak ho predávajúci vlastnil a súčasne mal v ňom trvalý pobyt najmenej počas 
dvoch rokov bezprostredne pred jeho predajom (táto podmienka sa považuje za splnenú, 
ak občan preukáže, že návrh na povolenie vkladu do katastra je starší ako dva roky) 
pričom v prípade, ak ide o predaj takéhoto bytu alebo domu nadobudnutého dedením 
(postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov v dôsledku smrti 
poručiteľa alebo poručiteľov, do tejto lehoty sa započítava lehota, po ktorú bol takýto byt 
alebo dom vo vlastníctve poručiteľa alebo poručiteľov; od dane nie je oslobodený príjem 
z predaja takéhoto bytu alebo domu, ak o ňom daňovník účtoval ako o majetku 
využívanom na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo na 
prenájom; alebo ho evidoval ako majetok prenajímaný, a to do piatich rokov od skončenia 
tejto činnosti, ak takýto byt alebo dom daňovník využíval len sčasti na podnikanie alebo 
na inú samostatnú zárobkovú činnosť, alebo ak ho daňovník prenajímal len sčasti, pri 
určení tej časti príjmu z jeho predaja, ktorá nie je oslobodená od dane, sa vychádza 
z rovnakého pomeru, v akom ho daňovník využíval na uvedené činnosti. 

     Pri tomto príjme bol v návrhu zákona časový test až päť rokov, k zmene došlo až pri 
prerokovávaní v parlamente. 

 

Príklad 2.2.12 

Daňovník kúpil rodinný dom za 1.000.000,- Sk ku dňu 1.4.2004. 

Rodinný dom predal za 1.350.000,- Sk. 

Vypočítajte jeho čiastkový základ dane z tohto príjmu, ak: 

a) Rodinný dom predal 1.6.2006, nemal v ňom trvalý pobyt. Preddavok 100.000,- za 
RD prevzal už v marci 2006. 

b) Rodinný dom predal 1.6.2006 a mal v ňom trvalý pobyt. Preddavok 350.000,- 
prevzal už v máji 2006. 

c) Rodinný dom predal 1.3.2006 a mal v ňom trvalý pobyt. Peniaze dostal až 
v novembri 2006. 

 

Príklad 2.2.13 

Daňovník kúpil v roku 2000 rodinný dom za 1.000.000,- Sk. Prenajímal polovicu 
rodinného domu (v ktorom zároveň mal aj trvalý pobyt) od roku 2000 do roku 2003. 
Po troch rokoch od ukončenia prenájmu (v r. 2006) rodinný dom predal za 2.500.000,- 
Sk. 

Posúďte, či môže byť tento príjem oslobodený od dane. 

Vyčíslite čiastkový základ dane z tohto druhu príjmu za rok 2006. 

 

� Z predaja nehnuteľnosti, ak nejde o predaj nehnuteľnosti podľa písmena a) a c), a to  po 
uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného 
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majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, 
ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o  budúcom predaji nehnuteľnosti, uzavretej do 
piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď 
kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia 
z obchodného majetku; dňom vyradenia majetku z obchodného majetku daňovníka sa 
rozumie deň, v ktorom daňovník posledný raz účtoval majetok v účtovníctve alebo 
uvádzal v evidencii podľa § 6 ods. 11. 

 

Príklad 2.2.14 

Daňovník evidoval garáž ako nehnuteľnosť používanú na podnikanie, sklad tovaru. 
Obstarávacia cena 100.000,-, zostatková cena 80.000,-. Po ukončení podnikania 
k 30.10. 2003 chce túto nehnuteľnosť predať. Aký vplyv bude mať predaj tejto 
nehnuteľnosti na jeho základ dane, ak: 

� predaj a platba sa uskutoční v roku 2004 za 125.000,-? 

� predaj a platba sa uskutoční v roku 2007 za 75.000,-? 

� predaj a platba sa uskutoční v roku 2009 za 185.000,-? 

 

Oslobodenie príjmov z predaja alebo prevodu nehnuteľností u predávajúceho alebo 
prevodcu sa posudzuje podľa dňa prijatia prvej platby alebo preddavku alebo podľa dňa 
uzavretia zmluvy o prevode, a to podľa toho,  ktorý deň nastal skôr, bez ohľadu na to, 
v ktorom zdaňovacom období kupujúci alebo nadobúdateľ nadobudol vlastnícke právo 
k nehnuteľnosti alebo právo spojené s členským podielom. 

 

� Z predaja hnuteľnej veci, okrem príjmov z predaja hnuteľnej veci, ktorá bola zahrnutá do 
obchodného majetku, a to do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku; za 
hnuteľnú vec sa na účely tohto zákona nepovažuje cenný papier. 

     V tejto súvislosti chcem upozorniť, že od 1.1.2004 došlo k výraznej zmene zdaňovania 
príjmov z predaja cenných papierov. Momentálne nie sú oslobodené vôbec. Predtým pri 
držbe minimálne tri roky bol príjem oslobodený bez ohľadu na výšku rozdielu medzi 
nákupnou a predajnou cenou. 

 

Príklad 2.2.15 

Daňovník predá 200 ks akcií Slovnaft, a.s. 30.10.2006 po 2.000,-. 

Aký vplyv bude mať táto transakcia na jeho základ dane pri týchto rôznych 
predpokladoch? 

� ak kúpil akcie dňa 30.11.2003 po 1.500,-? 

� ak kúpil akcie dňa 30.1.2004 po 1.300,-? 

� ak kúpil akcie dňa 30.11.2002 po 1.200,-? 

� ak vlastnil tieto akcie od kupónovej privatizácie? 

 

Vyčíslite vplyv na základ dane a zdôvodnite riešenie podľa jednotlivých variantov. 
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     Do výšky päťnásobku sumy životného minima je oslobodený úhrn príjmov za prenájom 
nehnuteľností, z príležitostných činností, z prevodu opcií, cenných papierov a podielov na 
obchodných spoločnostiach. 

     Oslobodené sú aj príjmy z prevodu členských práv a povinností v bytovom družstve 
súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, ak daňovník užíval 
tento byt na bývanie aspoň päť rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým 
družstvom, s výnimkou príjmov, ktoré plynú daňovníkovi zo zmluvy o  budúcom prevode 
členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania 
nájomného družstevného bytu, uzavretej v dobe do piatich rokov odo dňa uzavretia nájomnej 
zmluvy s bytovým družstvom. 

     To znamená, ak chce daňovník, aby jeho príjem z prevodu členských práv bol oslobodený 
od dane, nesmie uzavrieť do piatich rokov ani len samotnú zmluvu o neskoršom prevode 
práv. V opačnom prípade by tento príjem nebol oslobodený aj napriek tomu, že platby by 
obdržal až po piatich rokoch. 

     Podobne oslobodenie sa vzťahuje aj na prijaté náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy,  
plnenia z poistenia majetku a plnenia z  poistenia zodpovednosti za škodu, okrem platieb 
prijatých ako náhrada za 

1. stratu zdaniteľného príjmu, ak nejde o stratu príjmu zabezpečenú dávkami alebo 
príplatkami podľa písmen a) a c), 

2. škodu spôsobenú na majetku, ktorý bol v čase vzniku škody obchodným majetkom,  

3. škodu spôsobenú v súvislosti s podnikaním alebo s inou samostatnou zárobkovou 
činnosťou daňovníka (§ 6 ods. 1 a 2) a za škodu spôsobenú daňovníkom v súvislosti s 
prenájmom (§ 6 ods. 3),  

4. škodu spôsobenú na majetku, ktorý mal daňovník prenajatý, ak tento majetok využíval 
na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, 

 

     Môžeme konštatovať, že náhrady škôd v súvislosti s podnikaním (príjem, zodpovednosť 
alebo majetok) nie sú oslobodené od dane. 

     Od dane sú oslobodené aj výhry v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na 
základe povolenia  vydaného podľa zákona č. 194/1990 Zb. a inak prijaté ceny alebo výhry v 
hodnote neprevyšujúcej 5 000 Sk za  cenu alebo výhru; cenou alebo výhrou sa rozumie  

1. cena z verejnej súťaže, cena zo súťaže, v ktorej je okruh súťažiacich obmedzený 
podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže s 
výnimkou odmeny zahrnutej do tejto ceny za použitie diela alebo výkonu, ak je 
súčasťou tejto ceny,  

2. výhra z reklamnej súťaže alebo zo žrebovania,  

3. cena zo športovej súťaže, pričom od dane nie sú oslobodené ceny zo športových súťaží 
prijaté daňovníkmi, ktorých športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou 
činnosťou (§ 6), 

 

     V nadväznosti na fungovanie dane zrážkou je treba si uvedomiť, že pri iných výhrach nad 
5.000,- Sk je platiteľ výhry zároveň aj platiteľom dane a má povinnosť zraziť daň zrážkou 
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z výhry, ktorú vyplatí výhercovi. Pri nepeňažných výhrach hodnotu výhry len oznamuje 
výhercovi, ktorý si ju sám prizná v daňovom priznaní. 

 

Príklad 2.2.16 

Daňovník-fyzická osoba vyhrá v reklamnej súťaži auto za 300.000,- Sk. Z tejto vecnej ceny 
organizátor súťaže daň nezráža, len oznámi výhercovi hodnotu výhry. Výherca si hodnotu 
300.000,- Sk prizná v daňovom priznaní ako zdaniteľný príjem podľa § 8 (Ostatné príjmy). 

 

2.2.8 Záver 

     Po preštudovaní tejto kapitoly by ste mali rozumieť predovšetkým mechanizmu dane 
zrážkou, rozlíšiť kedy je možné, aby bola preddavkom dane a kedy to nie je možné. Určite je 
užitočné vedieť, ktoré druhy príjmov podliehajú zrážkovej dani. Poznanie oslobodených 
príjmov od dane (predovšetkým najfrekventovanejších prípadov) Vám môže pomôcť aj pri 
riadení osobných alebo rodinných financií. Naopak je dôležité priznať aj všetky náhodilé, 
nepravidelné príjmy, ak podliehajú zdaneniu. V praxi je dôležité používať aktuálnu zákonnú 
normu a sledovať jej novelizácie, predovšetkým zákon o daniach z príjmov a zákon o správe 
daní. 

 

2.2.9 Kontrolné otázky 

1. Vymenujte kapitálové výnosy, ktoré podliehajú dani z príjmov a ktoré nepodliehajú dani 
z príjmov. 

2. Uveďte príklady, ktoré kapitálové výnosy podliehajú pri ich výplate zrážkovej dani. 

3. Porovnajte z pohľadu zdanenia príjmu výhody a nevýhody peňažnej výhry a nepeňažnej 
výhry. 

4. Za ktorých podmienok nepodlieha nehnuteľnosť pri predaji zdaneniu (je oslobodená od 
dane z príjmov)? 

5. Vysvetlite fungovanie zrážkovej dane. 

6. Uveďte príklady, kedy ja zrážková daň považovaná za preddavok a kedy za definitívne 
vysporiadanie daňovej povinnosti. 

 

2.2.10 Prípadové štúdie 

1. Daňovník-nepodnikateľ mal k 1.1. 2004 investované vlastné finančné prostriedky takto: 

� 100 tis. Sk požičal inej osobe na podnikanie, 

� za 100 tis. Sk kúpil dlhopisy banky, 

� za 100 tis. vlastnil akcie (100 ks v nominánej hodnote 1.000,- Sk). 

 

Všetky jeho investície dosiahli výnos vo výške 5 % (úrok z pôžičky, dlhopisový kupón, 
dividendy z akcií) a všetky výnosy mu boli vyplatené počas roka 2005. 
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Posúďte pri každom výnose jeho zdaňovanie (daň zrážkou) pri platbe a zobrazte uvedenie 
v daňovom priznaní za rok 2004 a 2005.  

Vypočítajte jeho celkovú daňovú povinnosť za roky 2004 a 2005 za predpokladu, že 
nemal žiadne iné príjmy ani nezdaniteľné časti príjmov. 

 

2. Fyzická osoba-nepodnikateľ mal príjmy z predaja zeleniny z vlastnej záhradky za 12.000,- 
Sk ako príležitostný príjem. Zo zamestnania dosiahol čiastkový základ dane 150.000,-, 
preddavky boli zrazené vo výške 6.500,- Sk. Nezdaniteľnú časť si uplatňuje len za seba. 

Vypočítajte celkový základ dane a celkovú daňovú povinnosť za rok 2004. 

 

2.3 Medzinárodné aspekty zda ňovania dôchodkov  

2.3.1 Úvod 

     V tejto časti je podané vysvetlenie problematiky medzinárodného zdaňovania. Téma je po 
„otvorení hraníc“ obzvášť aktuálna. Naše členstvo v Európskej únii ako spoločnom 
hospodárskom priestore členských štátov zvyšuje pravdepodobnosť, že sa táto téma dotkne 
takmer každého. Pri prekročení hraníc za účelom dosahovania príjmov by si každý mal 
uvedomiť, že môže byť konfrontovaný s daňovými povinnosťami v cudzom daňovoprávnom 
prostredí. Z tohto dôvodu získanie základného prehľadu v oblasti medzinárodného 
zdaňovania môže byť pre každého prínosom. 

 

2.3.2 Ciele 

     Preštudovanie tejto časti by malo čitateľovi poskytnúť základné informácie o fungovaní 
základných pravidiel medzinárodného zdaňovania. Čitateľ by mal pochopiť význam 
medzinárodných zmlúv na zamedzenie dvojitého zdanenia a základné princípy v nich 
obsiahnuté a to najmä: 

1. Vysvetliť pojmy rezident, nerezident, vznik stálej prevádzkarne, zdroj príjmov daňovníka 
s obmedzenou daňovou povinnosťou. 

2. Aké poznáme metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia? 

3. Aký je význam medzinárodných zmlúv na zamedzenie dvojitého zdanenia? 

4. Akým spôsobom aplikujeme medzinárodné zmluvy na zamedzenie dvojitého zdanenia? 

 

2.3.3 Návod ku štúdiu 

     Táto časť prináša špecifický charakter aplikácie medzinárodného prvku v nadväznosti na 
predchádzajúce časti o zdaňovaní dôchodkov. Dôležité je správne pochopenie základných 
princípov a pojmov v oblasti medzinárodného zdaňovania. Po ich zvládnutí je možné riešiť 
prípadové štúdie rôzneho stupňa zložitosti. Ďalšie napredovanie v tejto oblasti je možné 
predovšetkým štúdiom zahraničnej literatúry, z ktorej najvýznamnejší je Komentár 
k Modelovej zmluve OECD. Pre štúdium je potrebné používať Zbierku zákonov, 
predovšetkým zákon o daniach z príjmov, publikované oznámenia o jednotlivých 
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medzinárodných zmluvách s dôrazom na zmluvy so susednými štátmi (ich zoznam je 
súčasťou textu) a predpisy MF SR pre oblasť medzinárodného zdaňovania publikované vo 
Finančnom spravodajcovi. 

 

2.3.4 Východiskové problémy v medzinárodnom zda ňovaní 

     Rozvoj cezhraničných aktivít (predovšetkým hospodárskeho charakteru) spôsobuje, že 
rôzne transakcie prechádzajú viacerými štátmi.Tieto transakcie, a predovšetkým zisky pri nich 
dosiahnuté, je potrebné zdaniť tak, aby nedochádzalo k dvojitému zdaneniu. Na druhej strane 
nie je želaný ani stav, keď dochádza k nezdaneniu ziskov (len v dôsledku toho, že transakcia 
má medzinárodný, cezhraničný charakter). V prípade medzinárodných transakcií dochádza 
ku kolízii vnútroštátnych daňových predpisov jednotlivých krajín (väčšinou dvoch, niekedy aj 
viacerých). 

     V praxi sa jedná predovšetkým o dva základné typy hospodárskych aktivít, ktoré 
vyvolávajú potrebu riešiť daňové problémy: 

� naše podnikateľské subjekty vyvíjajúce činnosť v zahraničí môžu za určitých 
okolností podliehať daňovým povinnostiam v inej krajine, 

� zahraničné subjekty, ktoré dosahujú príjmy na území Slovenskej republiky môžu za 
určitých okolností podliehať daňovým povinostiam na Slovensku. 

 

     Riešenie týchto vzťahov musí vychádzať z právnych predpisov konkrétneho štátu za 
rešpektovania skutočnosti, že uzavreté medzinárodné zmluvy sú nadradené vnútroštátnym 
daňovým predpisom. Každý subjekt však na území iného štátu musí dodržiavať obchodno-
právne a iné predpisy (Obchodný zákonník, Živnostenský zákon, Občiansky zákonník a iné 
predpisy) upravujúce vykonávanie určitých konkrétnych činností vrátane vlastného 
postavenia ako daňovník pred daňovým alebo finančným úradom cudzieho štátu. 
V rozvinutých ekonomikách je snahou dosiahnuť rovnosť šancí na vykonávanie hospodárskej 
činnosti pre všetky subjekty bez ohľadu na to, či sa jedná o domáci alebo zahraničný subjekt.  

     Pre vznik daňových právnych vzťahov a z nich vyplývajúcich daňových povinností sú 
rozhodujúce štyri základné podmienky: 

A. Definícia osoby, ktorá podlieha dani alebo daňovej povinnosti (napríklad aj nepeňažnej 
povahy – nahlasovacia povinnosť, povinnosť podať daňové priznanie a pod.). 

     Pri testovaní tejto podmienky je dôležité zistiť, do akej miery vôbec daná osoba 
podlieha zdaneniu na území určitého štátu. Výsledkom testu môže byť podľa kritérií vo 
vnútroštátnom predpise a v medzinárodných zmluvách, že: 

a) daňovník je daňovým poplatníkom v danom štáte zo všetkých svojich príjmov, je tzv. 
„rezident“ (daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou). Daňovník zdaňuje 
v štáte, kde je rezidentom všetky svoje (tzv. celosvetové) príjmy, hovoríme, že má 
v danom štáte tzv. „daňový domicil“. Obvykle tam má bydlisko alebo užšie osobné 
(rodinu) alebo hospodárske (firmu, zamestnanie) vzťahy. Známe je aj kritérium 
pobytu dlhšieho ako 183 dní. V zákone o daniach z príjmov je tento pojem definovaný 
v § 2 písm. d) nasledovne: „daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou je  

1. fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa tu 
obvykle zdržiava; fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území Slovenskej 
republiky, ak na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt, ale sa tu 
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zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom  kalendárnom roku,  a to  súvisle alebo  
v niekoľkých obdobiach; do tohto  obdobia sa započítava každý aj začatý  deň 
pobytu, 

2. právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo alebo miesto 
skutočného vedenia; miestom skutočného vedenia je miesto, kde sa prijímajú 
riadiace a obchodné rozhodnutia štatutárnych orgánov a dozorných orgánov 
právnickej osoby, aj ak  adresa tohto miesta nie je zapísaná v obchodnom 
registri,“. 

 

b) daňovník má daňové povinnosti len z príjmov dosahovaných na území daného štátu, 
nie je daňovým rezidentom daného štátu, má len tzv. „obmedzenú daňovú povinnosť“, 
nazývame ho nerezidentom. V zákone o daniach z príjmov je tento pojem 
zadefinovaný v § 2 písm. e) nasledovne: „daňovníkom s obmedzenou daňovou 
povinnosťou je  

1. fyzická osoba neuvedená v písmene d)  prvom bode, 

2. fyzická osoba uvedená v písmene d) prvom bode, ktorá sa na území Slovenskej 
republiky  obvykle zdržiava len na účely štúdia  alebo liečenia alebo 
ktorá hranice do Slovenskej republiky prekračuje denne alebo v dohodnutých 
časových obdobiach len na účely výkonu závislej činnosti, ktorej zdroj je na 
území Slovenskej republiky, 

3. právnická osoba neuvedená v písmene d) druhom bode,“. 

 

c) subjekt nie je daňovníkom daného štátu, z dôvodu, že príjem dosahovaný v danom 
štáte nie je predmetom dane (alebo je od dane oslobodený).  

 

     V zákone o daniach z príjmov platnom od 1. januára 2004 je z tohto pohľadu rozhodujúci 
§ 16 (Zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou) v súvislosti 
s ustanovením § 2 písm. g) „predmetom dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou 
je príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16),“.  

     Ďalej pri identifikácii subjektu musíme vychádzať z právnych predpisov upravujúcich 
možnosti podnikania resp. dosahovanie príjmov: 

� zahraničný subjekt založí slovenskú právnickú osobu, 

� presunie svoje sídlo na Slovensko, 

� zriadi na Slovensku pobočku bez právnej subjektivity, 

� zmluvné vzťahy – poskytovanie služieb, úverov, licencií, 

� pracovná zmluva (fyzická osoba) na Slovensku a pod. 

 

     Tento zoznam nie je vyčerpávajúci, v každom prípade by sme najprv mali rozlíšiť, o akého 
rezidenta sa jedná, pretože napr. s.r.o., ktorú založí na Slovensku zahraničná osoba je 
rezidentom SR (pokiaľ je tu aj miesto vedenia).  

     Ako z pojmu „zdroj príjmov“ vyplýva, rozhodujúcou skutočnosťou pre uplatňovanie 
daňových povinností voči daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou je skutočnosť, 
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kde sa činnosť vykonáva resp. kde sa príjem tvorí. Nie je teda vždy určujúce kto príjem platí, 
ani v akej mene a z akého účtu. 

     Ďalšími nevyhnutnými podmienkami pre vznik daňovoprávneho vzťahu sú: 

B. definícia predmetu dane (samotného príjmu alebo majetku), 

C. určenie daňového základu (napríklad zdaniteľný príjem mínus odpočítateľné výdavky), 

D. určenie daňovej sadzby (väčšinou percentuálnou sadzbou alebo pevnou čiastkou). 

 

     Tieto základné aspekty, ktoré sú pri vnútroštátnom daňovom predpise samozrejmosťou,  
musia byť naplnené aj v medzinárodných daňových vzťahoch. V medzinárodných daňových 
vzťahoch dochádza predovšetkým ku riešeniu kolízie záujmov dvoch alebo viacerých štátov, 
ktorých prirodzenou snahou je napĺňanie vlastného štátneho rozpočtu, podľa pravidiel, ktoré 
majú obsiahnuté vo vnútroštátnom predpise a pravidiel, ktoré prípadne dohodli uzavretím 
medzinárodnej zmluvy. 

     Pri parametroch vzniku daňovej povinnosti B/, C/ a D/ z pohľadu medzinárodného 
zdaňovania je najdôležitejšie si uvedomiť, že medzinárodný predpis (zmluva a pod.) 
nepredpisuje nové povinnosti (nerozširuje predmet dane, nezvyšuje daňový základ, ani 
nezvyšuje určenú sadzbu dane). Medzinárodná zmluva len poskytuje pravidlá ako sa dotknuté 
štáty rozdelia o daňový výnos, podľa akých kritérií. Tieto pravidlá však majú prednosť pred 
uplatňovaním vnútroštátneho zákona, čo je vyjadrené v § 1 ods. 2 zákona o daniach z príjmov 
(„Medzinárodná zmluva, ktorá bola schválená, ratifikovaná a vyhlásená spôsobom 
ustanoveným zákonom má prednosť pred týmto zákonom.“). 

     Pri zdanení zahraničných subjektov je možné postupovať týmito tromi postupmi: 

� sadzba dane uvedená v zmluve sa uplatní ihneď v okamžiku, keď je uskutočnená 
zrážka dane, 

� uplatní sa najprv sadzba dane podľa zákona a následne na základe žiadosti 
zahraničného daňovníka sa vráti rozdiel medzi zrazenou daňou a daňou podľa 
MZZDZ, 

� kombinujú sa obidva postupy. 

 

     Pri preukazovaní daňového domicilu je dôležitým dokladom Potvrdenie o daňovom 
domicile (rezidencii) vydané správcom dane štátu príjemcu. Tento doklad platný pre príslušné 
zdaňovacie obdobie by mali testovať naše subjekty, ktoré platia platby do zahraničia 
a uplatňujú pritom ustanovenia MZZDZ. Rovnako by mali naše subjekty postupovať 
v opačných prípadoch a teda pri vlastných aktivitách v zahraničí predkladať predmetné 
Potvrdenie o daňovom domicile vydané miestnym správcom dane na Slovensku (a požadovať 
na základe toho výhody podľa medzinárodnej zmluvy). 

 

2.3.5 Základné pojmy v medzinárodnom zda ňovaní 

     Pri medzinárodnom zdaňovaní je potrebné zadefinovať určité pojmy a kritériá, aby sa 
zjednotil výklad týchto pojmov na účely aplikácie medzinárodných zmlúv z pohľadu 
dotknutých štátov (pretože väčšinou vo vnútroštátnom práve rôznych štátov sú predmetné 
pojmy zadefinované inak, rôzne). 
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     Kľúčové pojmy v oblasti medzinárodného zdaňovania sú najmä tieto: 

� rezident (daňový domicil), 

� stála prevádzkareň, 

� dividendy, úroky a licenčné poplatky, 

� transferové oceňovanie, 

� závislé osoby, 

� zrazenie alebo zabezpečenie dane. 

 

     V oblasti medzinárodného zdaňovania platí z hľadiska používania pojmov a ich významu 
pravidlo, že prednosť majú definície uvedené v konkrétnej zmluve. V prípade, ak pojem nie je 
zadefinovaný v zmluve, tak platí vnútroštátna definícia. Z tohto dôvodu však vznikajú 
niekedy nezrovnalosti, pretože obchodnoprávny stav určitých pojmov nie je zhodný, čo 
vyvoláva následne rozdielne, sporné postoje a verdikty správcov dane v jednotlivých štátoch. 
Diskusie významnejšieho rozsahu končia až vydaním smerníc na úrovni OECD alebo EU, 
napríklad o spoločníkoch verejných obchodných spoločností.  

     „Stála prevádzkareň“ – je to právny predpoklad, že pri určitej miere aktivít v prvom štáte 
považujeme subjekt druhého štátu (napr. firmu) za daňovníka aj v prvom štáte v rozsahu 
aktivít, ktoré v tomto prvom štáte vykonáva (aj bez toho, aby napr. prevádzka bola zapísaná 
v obchodnom registri prvého štátu). Týmto mechanizmom vznikajú potom takto subjektu 
podnikajúcemu v zahraničí povinnosti registrovať sa na daňovom úrade, viesť účtovníctvo, 
podávať daňové priznania a pod. v inom štáte. Definícia je uvedená v § 16 ods. 2 zákona 
o daniach z príjmov, resp. je obsiahnutá v uzavretých MZZDZ v článku 5 (Stála 
prevádzkareň). Pre použitie tejto definície (z vnútroštátneho predpisu) platia tieto pravidlá: 

� vzťahuje sa v plnom rozsahu na vzťahy so štátmi, s ktorými nemáme podpísanú 
MZZDZ, 

� pre aplikáciu vo vzťahu k štátom, s ktorými máme uzavretú MZZDZ má prednosť 
definícia uvedená v konkrétnej zmluve, ktorá však nemôže byť širšia ako definícia vo 
vnútroštátnom zákone. 

 

     Transferové oceňovanie v dnešnom trende globalizácie má stúpajúci význam. Je dôležité 
predovšetkým pre menšie krajiny, aby veľké nadnárodné firmy používali objektívne ceny, 
a teda zdaňovali na Slovensku zisky z príjmov (predovšetkým z obchodnej marže), ktoré tu 
dosiahli. Pre túto dôležitú oblasť bola publikovaná vo Finančnom spravodajcovi Smernica pre 
transferové oceňovanie vydaná OECD. Najznámejšie sú tieto metódy transferového 
oceňovania (stanovovania cien pri transakciách medzi závislými osobami): 

� metóda porovnateľných nekontrolovaných cien, 

� metóda následného predaja, 

� metóda nákladovej rentability, 

� metóda porovnateľných ziskov, 

� metóda očakávaného čistého výnosu. 
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     Konkrétne dopady neuznania použitých transferových cien sú potom riešené v súlade 
s vnútroštátnym predpisom. Napríklad v prípade neuznania vyššej ceny do nákladov 
slovenského subjektu, môže byť potom dorubená daň z rozdielu cien a teda tento rozdiel je 
potom zdanený dvakrát. Raz ako dorub na Slovensku a raz už bol pôvodne priznaný ako 
príjem v zahraničí. S týmto úzko súvisí aj pojem „závislé osoby“. 

     Pojem závislé osoby je definovaný aj v zmluvách aj vo vnútroštátnom predpise. 

     V tejto súvislosti je dôležité si uvedomiť, že zmluvy obsahujú spravidla v článku 26 aj 
ustanovenie o vzájomnej výmene informácií v rámci daňového konania. Slovenská republika 
prijala aj samostatný zákon č. 472/2002 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe 
daní. V rámci medzinárodných zmlúv sa štáty väčšinou zaväzujú spolupracovať pri výmene 
informácií predovšetkým v rámci kontrolnej činnosti a na druhej strane štáty sa zaväzujú 
riešiť sporné prípady dohodou tak, aby daňovník mal možnosť uplatniť si ako rezident jednej 
z dotknutých krajín, právo na zamedzenie dvojitého zdanenia (napriek aplikačným 
problémom v sporných prípadoch). Procedúry riešenia sporných prípadov dohodou však sú 
dosť zdĺhavé. 

     Pojmy dividendy, úroky a licenčné poplatky sú definované v článkoch 10, 11 a 12 
jednotlivých zmlúv. 

     Zrazenie resp. zabezpečenie dane je za určitých okolností povinnosťou slovenského 
subjektu, ktorý platí zahraničnému rezidentovi. Zákon platný od 1.1.2004 tto povinnosť 
vymedzuje v § 44 nasledovne:     

      „(2) Na   zabezpečenie   dane  zo   zdaniteľných  príjmov   okrem  príjmov, z ktorých  sa 
daň  vyberá zrážkou, sú platitelia príjmu, ktorí vyplácajú, poukazujú  alebo  pripisujú  úhrady  
v  prospech daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, povinní zrážať na zabezpečenie 
dane sumu zodpovedajúcu  sadzbe dane podľa § 15 z peňažného plnenia, okrem prípadov,  
keď sa zráža preddavok na daň  podľa § 35.  Ak ide o podiel daňovníka, ktorý je spoločníkom 
verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti, suma na 
zabezpečenie dane sa zráža bez ohľadu na vyplatenie podielu na zisku najneskôr do troch 
mesiacov. 

     (3) Sumy na zabezpečenie dane podľa odsekov 1 a 2 sa odvádzajú do pätnásteho dňa  
každého kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac príslušnému správcovi  
dane. Túto skutočnosť je platiteľ príjmu povinný  oznámiť miestne príslušnému správcovi 
dane daňovníka,  ak tento správca  dane na žiadosť  platiteľa dane neurčí inak. 

     (4) Platiteľ príjmu nezrazí sumu na zabezpečenie dane podľa odseku  2, ak daňovník 
predloží potvrdenie od správcu dane, že platí preddavky na daň  podľa § 34 alebo § 42, ak 
správca dane nerozhodne inak. 

     (5) Ak daňovník nepodá daňové priznanie, zrazením sumy na zabezpečenie dane podľa 
odsekov 1 a 2 môže správca dane rozhodnúť, že daňová povinnosť daňovníka je splnená. 

     (6) Platiteľ príjmu, ktorý nevykoná zrážku sumy na zabezpečenie dane alebo ju zrazí v 
nesprávnej výške,  alebo zrazenú sumu na zabezpečenie dane   včas neodvedie, zodpovedá za  
daň, ktorá sa mala zabezpečiť rovnako, ako za daň nezaplatenú platiteľom príjmu.“ 

 

     V tomto prípade je teda na slovenskom subjekte, ktorý platí zahraničnému rezidentovi, aby 
postupoval úplne správne pri zdanení príjmu, ktorý platí zahraničnej osobe, pretože  
zodpovedá za daň, ktorú by prípadne nezrazil alebo zrazil nesprávne. Táto skutočnosť robí 
z tejto procedúry v praxi dosť veľkého strašiaka, pretože dôkazy pre konkrétny postup môže 
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správca dane považovať za nedostatočné, na druhej strane zahraničný subjekt nie je niekedy 
v žiadnom prípade ochotný znášať daň zrazením alebo zabezpečením zo svojho príjmu a 
slovenský subjekt rieši situáciu niekedy tak, že zrážku dane znesie na svoje náklady (pretože 
nechce mať problém ani so zahraničným dodávateľom ani so správcom dane). V zákone 
platnom od 1.1.2004 je daň vyberaná zrážkou zadefinovaná v § 43. 

     V princípe najfrekventovanejší praktický problém je vznik stálej prevádzkarne a správne 
zabezpečenie alebo zrazenie dane. 

 

2.3.6 Medzinárodné zmluvy na zamedzenie dvojitého z danenia 

     Výsledkom snáh dotknutých štátov riešiť možné situácie, v ktorých sa najčastejšie ocitajú 
podnikateľské subjekty, ale aj iné typy daňovníkov (zamestnanci, umelci, športovci, 
neziskové organizácie a pod.), sú medzinárodné zmluvy na zamedzenie dvojitého zdanenia. 

     Medzinárodné zmluvy na zamedzenie dvojitého zdanenia (ďalej len „MZZDZ“) môžu byť 
dvojstranné alebo mnohostranné (napr. uzavreté medzi členskými štátmi RVHP)13. Tak ako 
vnútroštátna daňová legislatíva je napĺňaním daňovej politiky konkrétneho štátu, aj 
negociačný proces uzatvárania MZZDZ medzi jednotlivými štátmi je určitým pokračovaním 
napĺňania daňovej politiky. Z toho vyplýva, že vzhľadom na rôznorodosť prístupov k daňovej 
politike, aj miera zhody pri nachádzaní kompromisov pri uzatváramí MZZDZ je rôzna. Tento 
aspekt sa potom prejaví v dľžke negociačného procesu, ktorá štandardne býva 2 až 4 roky, 
niekedy aj desať a viac rokov.  

     K urýchleniu procesu uzatvárania zmlúv výrazne prispieva skutočnosť, že 
v medzinárodnom meradle sa vyvinuli viaceré typy zmlúv, tzv. modelové zmluvy. 
Najznámejšie sú tieto modelové zmluvy: 

� modelová zmluva OECD, 

� modelová zmluva OSN, 

� modelová zmluva USA. 

 

Štruktúra zmlúv je podobná: 

čl. 1 – Osoby, na ktoré sa zmluva vzťahuje 

čl. 2 – Dane, na ktoré sa zmluva vzťahuje 

čl. 3 – Definície 

čl. 4 – Rezident 

čl. 5 – Stála prevádzkareň 

čl. 6 – Príjmy z nehnuteľného majetku 

čl. 7 – Zisky podnikov 

čl. 8 – Medzinárodná doprava 

čl. 9 – Prepojené podniky 

                                                 
13 Tieto zmluvy sú ešte stále platné. Všetky štáty s výnimkou Mongolska ich už v 90. rokoch nahradili 
dvojstrannými zmluvami. Aplikovať tieto zmluvy teda môžeme už len voči Mongolsku. 
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čl. 10 – Dividendy 

čl. 11 – Úroky 

čl. 12 – Licenčné poplatky 

čl. 13 – Zisky zo scudzenia majetku 

čl. 14 – Nezávislé povolania 

čl. 15 – Príjmy zo závislej činnosti 

čl. 16 – Tantiémy 

čl. 17 – Umelci a športovci 

čl. 18 – Dôchodky 

čl. 19 – Verejné funkcie 

čl. 20 – Študenti, profesori a výskumní pracovníci 

čl. 21 – Iné príjmy 

čl. 22 – Majetok 

čl. 23 – Zamedzenie dvojitého zdanenia 

čl. 24 – Zásada rovnakého zaobchádzania 

čl. 25 – Riešenie sporných prípadov 

čl. 26 – Výmena informácií 

čl. 27 – Diplomati a konzulárni úradníci 

čl. 28 – Nadobudnutie platnosti 

čl. 29 - Výpoveď 

 

     V súčasnosti uzatvárame MZZDZ vychádzajúc z modelovej zmluvy OECD, kde jednotlivé 
ustanovenia môžu byť po vzájomnej medzištátnej dohode modifikované. V minulosti sme 
uzatvárali MZZDZ vychádzajúc aj z iných typov. 

     Slovenská republika má v súčasnosti uzavreté 50 bilaterálnych zmlúv s inými štátmi14 
a každoročne sa toto číslo zvyšuje. Môžeme to považovať za odraz toho, že viaceré štáty si 
uvedomujú význam prípravy podmienok na medzinárodné aktivity domácich aj zahraničných 
subjektov. Pretože následne po uzavretí medzinárodnej zmluvy sa raz ako štát nachádzame 
v pozícii cieľového trhu nejakého medzinárodného koncernu, inokedy rovnakou zmluvou 
riešime aspekty zdaňovania zahraničných aktivít našej slovenskej firmy v cudzom štáte. 

     Pri aplikácii MZZDZ ide o skutočnosť, ako sa zainteresované štáty dohodnú na rozdelení 
práva na zdanenie alebo priamo na rozdelení daňového výnosu, resp. za akých podmienok je 
právo na zdanenie alebo daňový výnos len u jedného štátu. 

     Medzinárodné zmluvy neurčujú dotknutým subjektom žiadne nové daňové povinnosti, 
nerozširujú daňové povinnosti nad rámec stanovený vo vnútroštátnom predpise. V prípade 
Slovenska MZZDZ nemôže rozšíriť rozsah zdaniteľných príjmov nad obsah § 16 (Zdroj 
príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou) zákona o daniach z príjmov. 

                                                 
14 Zoznam MZZDZ k 15.11.2003 je v prílohe 
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2.3.7 Metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia 

     V našom vnútroštátnom predpise máme zadefinované v § 45 Zamedzenie dvojitého 
zdanenia „Ak plynú  daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou príjmy zo štátu,  s 
ktorým Slovenská republika   má uzavretú  zmluvu   o  zamedzení   dvojitého  zdanenia (ďalej 
len „zmluva“), postupuje sa pri zamedzení dvojitého zdanenia podľa tejto zmluvy. Ak sa 
podľa zmluvy uplatňuje metóda zápočtu dane, daň zaplatená v  druhom zmluvnom štáte sa   
započíta na úhradu dane podľa tohto zákona  najviac  sumou,  ktorá  môže  byť  v  druhom  
zmluvnom štáte vyberaná v súlade s touto zmluvou, pričom zápočet dane sa vykoná najviac 
v sume dane, pripadajúcej na príjmy, plynúce zo zdrojov v zahraničí. Úhrn príjmov (základov 
dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí, pri ktorých je uplatňovaný zápočet dane podľa  
zmluvy, sa  zaokrúhľuje na celé koruny nadol. Základom dane z príjmov podliehajúcich 
zdaneniu v zahraničí  sa  na účely zápočtu dane  rozumie základ dane vyčíslený podľa § 5 
ods. 8 alebo rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami zo zdrojov v zahraničí a daňovými 
výdavkami, vyčíslený podľa § 17 ods. 14. Percentuálny podiel príjmov zo zdrojov v zahraničí 
k celkovému základu dane v zdaňovacom období sa  zaokrúhľuje na dve desatinné miesta. 
Maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať, sa zaokrúhli na celé 
koruny nahor.  Započítať možno iba daň vzťahujúcu sa na príjmy zahrnuté do základu dane za 
príslušné zdaňovacie obdobie. Ak sa podľa zmluvy uplatňuje metóda vyňatia príjmov, 
základom dane z príjmov podliehajúcich zdaneniu v zahraničí na účely vyňatia príjmov je 
základ dane vyčíslený podľa § 5 ods. 8 alebo rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami zo zdrojov 
v zahraničí  a daňovými výdavkami, vyčíslený podľa  § 17 ods. 14.“ 

     Toto ustanovenie teda v plnom rozsahu platí na daňovníkov zo štátov, s ktorými nemáme 
uzavreté MZZDZ. Pre daňovníkov zo štátov, s ktorými je uzavretá medzinárodná zmluva 
môže byť vnútroštátne ustanovenie zmiernené v súlade so zmluvou. V žiadnom prípade teda 
medzinárodná zmluva nemôže zprísniť základné vnútroštátne ustanovenie. 

 

     V praxi poznáme tieto metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia: 

I. metóda vyňatia (exemption) – táto metóda môže mať dve formy: 

a) úplné vyňatie (full exemption) 

b) vyňatie s progresiou (exemption with progression) – má ešte dva varianty: 

� spriemerovanie (averaging) 

� vrchná vrstva (top slacing) 

 

II.  metóda zápočtu (credit system) – má tiež dva varianty: 

a) plný zápočet (full credit) 

b) jednoduchý zápočet (ordinary credit) 

 

III.  metóda zahrnutia dane zaplatenej v zahraničí do nákladov 
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Príklady: 

I.a) 

Pri tejto metóde sa príjem dosiahnutý v zahraničí vyjme (nezahrnie) do základu dane a 
neberie sa ďalej do úvahy (ani daň zaplatená v zahraničí). 

Zadanie: Tuzemský daňový rezident dosiahol v zdaňovacom období celkový základ dane 
z príjmov na Slovensku vo výške 300 tis. Sk. Okrem toho bol zamestnaný v zahraničí, kde 
dosiahol príjem vo výške 600 tis. Sk, z toho zaplatil v zahraničí daň z príjmov vo výške 200 
tis. Sk. (Pre zjednodušenie nebudeme uvažovať o nákladoch a nezdaniteľných častiach 
základu dane.) 

 

Výpočet daňovej povinnosti v SR (v Sk): 

Základ dane (vrátane zahraničia)     900.000,-  

Základ dane po vyňatí príjmov zo zahraničia   300.000,- 

Daňová povinnosť (19 % z 300.000,-)      57.000,- 

 

Daňovník teda zaplatí v SR daň 57 tis. Sk. Celkovo to bude 200 tis. plus 57 tis. =  257 tis. 

 

Výpočet podľa stavu do 31.12.2003: 

Základ dane        900.000,- 

Základ dane po vyňatí príjmov zo zahraničia   300.000,- 

Daňová povinnosť          60.600,- 

(podľa § 13, 27.000,- + 28 % zo 120.000,-) 

Celková daňová povinnosť      260.600,- 

 

Najčastejšie sa táto metóda uplatňuje v nasledovnej forme: 

 

I.b) 

Táto metóda má význam, keď sa používa progresívna daňová stupnica (zvyšujúce percento 
dane). Napríklad fyzické osoby podľa stavu platného do 31.12.2003. 

Pri variante „spriemerovaním“ sa vypočíta najprv priemerné daňové zaťaženie pripadajúce na 
všetky dosiahnuté príjmy (vrátane zahraničných), zistené percento sa potom použije na 
výpočet dane z domácich príjmov. 

 

Zadanie: Rovnaké ako v predchádzajúcom príklade. 

 

Výpočet daňovej povinnosti v SR (v Sk): 

Základ dane       900.000,- 

Daňová povinnosť (fiktívne vypočítaná)   171.000,- 



 112 

Priemerné daňové zaťaženie          19 % 

(týmto percentom sa potom zdaní tuzemský príjem) 

Základ dane v SR      300.000,- 

Daňová povinnosť v SR       57.000,- 

(19 % z 300.000,-, rovnako ako v I.a))  

 

Pre ilustráciu môžeme tento príklad prepočítať v podmienkach roku 2003: 

Základ dane       900.000,- 

Daňová povinnosť 

(146.280,- + 38 % zo sumy presahujúcej 564.000,-) 273.960,- 

Priemerné daňové zaťaženie      30,44 % 

Základ dane v SR      300.000,- 

Daňová povinnosť v SR       91.320,- 

Daňová povinnosť celkom     291.320,- 

 

I.c) 

Pri variante vrchnej vrstvy zaradíme príjem (v tomto prípade zároveň základ dane) dosiahnutý 
v tuzemsku do vrchnej vrtsvy nad príjmy zo zahraničia. Tento tuzemský príjem zdaníme 
potom sadzbou dane príslušnou pre danú vrstvu. 

 

Zadanie: Rovnaké ako predtým. 

 

Výpočet daňovej povinnosti v SR (v Sk): 

Základ dane       900.000,- 

Daňová povinnosť v SR       57.000,- 

(tuzemský príjem je najvrchnejších 300.000,-, aktuálne však v SR platí rovná daň, čiže príjem 
v akejkoľvek vrstve podlieha zdaneniu 19 %) 

Daňová povinnosť celkom     257.000,- 

 

V režime zdaňovania do 31. decembra 2003 by riešenie bolo takéto: 

Základ dane       300.000,- 

Daňová povinnosť v SR     114.000,- 

(tuzemský príjem patrí do vrstvy 600.001,- až 900.000,-, t.j. sadzba dane 38 %) 

Daňová povinnosť celkom     314.000,- 

 

Zhrnutie záverov uplatňovania tejto metódy: 
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Je nesporné, že v prípade nepoužitia metódy na zabránenie dvojitého zdanenia, by daňová 
povinnosť 200.000,- zaplatená v zahraničí nebola uplatnená. 

Pri porovnaní jednotlivých variantov podľa právneho stavu roku 2004 nám vo všetkých vyšlo 
rovnaké celkové daňové zaťaženie vo výške 257.000,- Sk. 

Pri porovnaní podľa právneho stavu do 31.12.2003 nám vyšli tieto výsledky – 260.600,- pri 
úplnom vyňatí, 291.320,- pri vyňatí s progresiou spriemerovaním  314.000.- pri vyňatí 
s progresiou vrchnou vrstvou. Z tohto môžeme usudzovať ich výhodnosť resp. nevýhodnosť. 

     Pokiaľ nie je súčasťou pravidiel aj skutočné zdanenie v zahraničí (v zmluve alebo v 
domácom predpise), môže dôjsť za určitých okolností prakticky aj k dvojitému nezdaneniu (v 
prípade, ak v štáte zdroja je dosiahnutý príjem oslobodený alebo nie je predmetom dane). Pri 
metóde zápočtu tento dôsledok nie je môžný. 

 

II. 

Podľa metódy zápočtu sa sčítajú príjmy tuzemské aj zahraničné a vypočíta sa z nich daň. Od 
tejto dane sa odpočíta daň zaplatená v zahraničí. Podľa spôsobu započítania dane zaplatenej 
v zahraničí rozlišujeme dva varianty. Podľa výšky daňovej sadzby v zahraničí môže byť 
metóda plného zápočtu niekedy výhodná pre daňovníka inokedy pre správcu dane. 

 

II.a) 

Zadanie: Rovnaké akov I.a). 

 

Výpočet daňovej povinnosti v SR: 

Základ dane       900.000,- 

Daňová povinnosť      171.000,- 

(19 % z 900.000,-)       

Zápočet dane zaplatenej v zahraničí    171.000,- 

(maximálne do výšky daňovej povinnosti, teda nemôže vyjsť preplatok na dani týmto 
zápočtom) 

 

Podľa stavu do 31.12.2003: 

Základ dane       900.000,- 

Daňová povinnosť      273.960,- 

Zápočet dane zaplatenej v zahraničí    200.000,- 

Daňová povinnosť v SR       73.960,- 

 

V prvom prípade vidno, že vzhľadom na vyššiu úroveň zdanenia v zahraničí, nedosiahol by 
náš štát týmto spôsobom žiadnu daň. Z tohto dôvodu sa častejšie používa metóda 
jednoduchého zápočtu. 
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II.b) 

Pri tomto variante sa daň zaplatená v zahraničí započíta na daňovú povinnosť v tuzemsku 
maximálne do výšky dane, ktorá by pripadla pomerne na zahraničný príjem v tuzemsku. 

 

Zadanie: Ako v I.a). 

Výpočet daňovej povinnosti (v Sk): 

Základ dane       900.000,- 

Daňová povinnosť      171.000,- 

Podiel príjmov zo zahraničia na celkovom základe dane   66,67 % 

Max. výška dane zaplatenej v zahraničí na započítanie 114.006,- 

Daň k zápočtu       114.006,- 

Daňová povinnosť v SR       56.994,- 

Celkom zaplatené dane     256.994,- 

 

Podľa stavu do 31.12.2003: 

Základ dane       900.000,- 

Daňová povinnosť      273.960,- 

Podiel príjmov zo zahraničia na celkovom základe dane   66,67 % 

Max. výška dane zaplatenej v zahraničí na započítanie 182.649,- 

Daň k zápočtu       182.649,-   

(daň zaplatená v zahraničí max. do 182.649,-) 

Daňová povinnosť v SR       91.311,-   

(273.960,- - 182.649,-) 

Celkom zaplatené dane (200.000,- + 91.311,-)  291.311,- 

 

Zhrnutie: 

Z príkladov vidno, že plný zápočet je výhodnejší ako jednoduchý zápočet. Použitie metódy 
zápočtu je podmienené tým, že daňovník má doklad o zaplatení dane v druhom štáte. 

 

III. 

Započítanie dane zaplatenej v zahraničí do nákladov sa môže v praxi vyskytnúť buď ako 
jediný spôsob kompenzácie dvojitého zdanenia alebo v kombináciii s predchádzajúcimi 
metódami môže byť nákladom zvyšná časť dane zaplatenej v zahraničí, ktorá nebola 
započítaná.  
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2.3.8 Záver 

     Po preštudovaní tejto časti by ste mali pochopiť základné pojmy používané pri 
medzinárodnom zdaňovaní (rezident, stála prevádzkareň a pod.) a metódy na zabránenie 
dvojitého zdanenia. Aj napriek nedostatku domácej literatúry je možné veľa vyčítať 
z konkrétnej medzinárodnej zmluvy napríklad s Českou republikou, ktorá je najčastejším 
cezhraničným partnerom a častí domácich zákonov, ktoré hovoria o povinnostiach a 
zdaňovaní subjektov s obmedzenou daňovou povinnosťou. 

 

2.3.9 Kontrolné otázky 

1. Vysvetlite pojmy „obmedzená daňová povinnosť“ a „neobmedzená daňová 
povinnosť“. 

2. Vymenujte v akých rôznych formách môže prebiehať podnikanie zahraničného 
subjektu na Slovensku. 

3. Vysvetlite možné spôsoby zrazenia dane z príjmov zahraničnému subjektu. 

4. Vysvetlite vzťah medzi vnútroštátnym predpisom a medzinárodnou zmluvou pri 
zdaňovaní medzinárodných transakcií. 

5. Vysvetlite pojmy rezident a nerezident. 

6. Aké sú úlohy a funkcie medzinárodných zmlúv pri medzinárodnom zdaňovaní? 

7. Charakterizujte úlohu transferového oceňovania v globalizačnom procese. 

8. Vysvetlite pojem stála prevádzkareň. 

9. Aké modelové zmluvy poznáte v medzinárodnom zdaňovaní? 

10. Vysvetlite pojmy „štát zdroja príjmov“ a „štát rezidencie“. 

11. Akú najvyššiu zrážkovú daň z dividend uplatňujemev súčasnosti na Slovensku? Voči 
ktorým štátom? 

12. Skúste uviesť ktorý typ modelovej zmluvy má pre Slovensko najväčší význam. 

13. Na základe voľnej úvahy vymenujte možné vplyvy a následky uzavretia 
medzinárodnej zmluvy na zamedzenie dvojitého zdanenia na jednotlivé štáty. 

 

2.3.10 Prípadové štúdie 

1. Slovenský hokejista hrá hokej za Spartu Praha, kde má k dispozícii byt.Trvalé 
bydlisko má na Slovensku. Je slovenský štátny občan. Manželka s deťmi žije 
v Bratislave. 

Úlohy: 

1. Určite v ktorom štáte je rezidentom. 

2. Určite v ktorom štáte bude rezidentom, ak sa jeho manželka s deťmi presťahuje 
k nemu do Prahy. 

3. Ktoré ustanovenia ste použili pri riešení? 



 116 

 

2. Česká firma založila na Slovensku dcérsku spoločnosť. Konatelia dcérskej 
spoločnosti sú zhodní ako konatelia českej materskej spoločnosti. Porady vedenia 
a valné zhromaždenia sa uskutočňujú v Brne. 

Úlohy: 

1. Určite v ktorom štáte je táto spoločnosť rezidentom. 

2. Porady vedenia a valné zhromaždenia sa od roku 2005 budú konať v Bratislava. 
Ovplyvní táto skutočnosť určenie štátu rezidencie. 

3. Ktoré ustanovenia ste použili pri riešení? 

 

3. V súčasnosti je významným trendom daňová optimalizácia s použitím prvku 
zahraničných spoločností založených v tzv. daňových rajoch. 

Úlohy: 

1. Je podľa Vášho názoru možné aplikovať MZZDZ s USA aj na firmy so sídlom v štáte 
Delaware? 

2. Analyzujte túto otázku podrobnejšie podľa príslušného článku zmluvy s USA. 

 

4. Uplatňovanie článkov 10, 11 a 12 medzinárodných zmlúv je veľmi dôležitým 
aspektom pre rozhodovanie medzinárodných investorov o umiestnení svojho 
kapitálu či už finančného alebo vo forme výrobných kapacít. 

Úlohy: 

1. Porovnajte uplatňovanie zrážkovej dane podľa článkov 10 Dividendy, 11 Úroky a 12 
Licenčné poplatky v jednotlivých zmluvách so susednými štátmi. 

2. Pokúste sa analyzovať dôsledky zrážkových daní podľa týchto článkov a urobiť 
porovnanie z pohľadu rozvojových krajín a z pohľadu vyspelých krajín. 

 

5. Použité metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia majú veľký vplyv na konečný 
finančný efekt medzinárodných aktivít. Porovnajte metódy na zamedzenie dvojitého 
zdanenia používané v zmluvách so susednými štátmi na tomto príklade. 
Predpokladajme, že fyzická osoba má čiastkový základ dane zo zamestnania v SR vo 
výške 200 tis. Sk, uplatňuje si nezdaniteľnú časť vo výške 80.000,- Sk, zvyšok je 
zdanený 19 %. Od iných vplyvov (poistné odvody a pod.) budeme abstrahovať. 

Úlohy: 

1. Porovnajte konkrétne uplatnenie jednotlivých metód za predpokladu, že zarobí ešte 
ako zamestnanec v cudzom štáte 200 tis. Sk hrubého príjmu za rok, ktoré boli zdanené 
20 % v štáte zdroja. 

2. Porovnajte tento predpoklad, ak príjem nebol zdanený v štáte zdroja., teda bol 
vyplatený celý hrubý príjem 200 tis. Sk (napr. ako samostatne zárobkovo činnej 
osobe). 

3. Vyhodnoťte výsledky porovnaní a vysvetlite hlavné príčiny. 
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Prehľad platných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia 

v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov majetku (podľa stavu k 31.12.2003) 

                                              

 
č. 

                  
    Zmluvný štát                      

Nadobudnutie 
platnosti od 

 Uverejnenie v Zbierke           
zákonov pod č.                      

1 Austrália 22.12.1999 157/2000 Z. z. 
2 Belgické kráľovstvo 13.6.2000 354/2002 Z.z. 
3 Bieloruská republika 5.7.2000 112/2001 Z. z. 
4 Brazílska federatívna republika 14.11.1990 200/1991 Zb.    
5 Bulharská republika 2.5.2001 287/2001 Z. z. 
6 Cyperská republika 30.12.1980 30/1981 Zb.  
7 Česká republika 14.7.2003 238/2003 Z. z.  
8 Čínska ľudová republika 23.12.1987 41/1988 Zb.  
9 Dánske kráľovstvo 27.12.1982 53/1983 Zb.  
10 Fínska republika 6.5.2000 207/2001 Z. z.   
11 Francúzska republika 25.1.1975 73/1975 Zb.  
12 Grécka republika 23.5.1989 98/1989 Zb.  
13 Holandské kráľovstvo 5.11.1974 

19.12.1996 (Protokol)  
138/1974 Zb.  
199/1997 Z. z. (Protokol)  

14 Chorvátska republika 14.11.1996 220/1997 Z. z.  
15 India 13.3.1987 77/1987 Zb. 
16 Indonézska republika 30.1.2001 12/2002 Z. z. 
17 Írsko 30.12.1999 365/2000 Z. z. 
18 Islandská republika 19.6.2003 225/2003 Z. z. 
19 Izrael 23.5.2000 327/2000 Z. z. 
20 Japonsko 25.11.1978 46/1979 Zb.  
21 Juhoafrická republika 30.6.1999 39/2001 Z. z. 
22 Slovinsko 

Macedónsko 
Bosna a Hercegovina 

17.4.1983 99/1983 Zb. 

23 Kanada 18.12.2001 369/2002 Z.z. 
24 Kórejská republika 8.7.2003 244/2003 Z. z. 
25 Litovská republika 16.12.2002 756/2002 Z. z. 
26 Lotyšská republika 12.6.2000 317/2000 Z.z. 
27 Luxemburské veľkovojvodstvo 30.12.1992 227/1993 Z.z. 
28 Maďarská republika 21.12.1995 80/1996 Z.z. 
29 Malta 20.8.2000 318/2000 Z.z. 
30 Mongolská ľudová republika 1.1.1979 30/1979 Zb. – fyzické osoby 

49/1979 Zb. – právnické osoby 
31 Nigérijská federatívna republika 2.12.1990 339/1991 Zb.  
32 Nórske kráľovstvo 28.12.1979 35/1980 Zb. 
33 Poľská republika 21.12.1995 95/1996 Z. z. 
34 Rakúska republika 12.2.1979 48/1979 Zb. 
35 Republika Srí Lanka 19.6.1979 132/1979 Zb. 
36 Rumunsko 29.12.1995 105/1996 Z. z.    
37 Ruská federácia 1.5.1997 31/1998 Z. z.  
38 Spojené kráľovstvo Veľkej 

Británie a Severného Írska 
20.12.1991 89/1992 Zb.  

39 Spojené štáty americké 30.12.1993 74/1994 Z. z. 
40 Spolková republika Nemecko 17.11.1983 18/1984 Zb. 
41 Španielsko 5.6.1981 23/1982 Zb. 
42 Švajčiarska konfederácia 23.12.1997 127/1998 Z. z. 
43 Švédske kráľovstvo 8.10.1980 9/1981 Zb.  
44 Talianska republika 26.6.1984 17/1985 Zb.  
45 Tuniská republika 25.10.1991 419/1992 Zb. 
46 Turecká republika 2.12.1999 90/2000 Z. z. 
47 Turkmenistan 26.6.1998 100/1999 Z. z.  
48 Ukrajina 22.11.1996 173/1997 Z. z. 
49 Uzbecká republika 17.10.2003 444/2003 Z. z. 
50 Srbsko a Čierna Hora 15.10.2001 269/2002 Z. z. 
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Prehľad sadzieb dane zrážkou pri dividendách, úrokoch a licenčných poplatkoch podľa 
jednotlivých zmlúv 

 

  Dividendy  Úroky  Licen čné poplatky 
Austrália 15% 10% bežné 10% obchodné 
    10 % z vládnych úrokov 0% priemyselné, kultúrne 
Belgicko 15% 10% 5% 
    0%3 0% kultúrne 

Bielorusko 
10% pri vlastníctve 25% 
podielu 10% 5% kultúrne 

  15%   
10% 
priemysel.,vedecké,obch. 

      10% dopravné vozidlá 
Bosna a  5% pri vlastn. 25% podielu 0% 10% 
Hercegovina 15% ostatné prípady     

Brazília 15% 
10% dlhodobý 
posk.bankou 15% ostatné prípady 

    
0% vládny úver 
oslobodený 25% ochranné známky 

Cyprus 10% 10% 5% 
    0% vládny úver   
Česká 
republika 

5% pri vlastníctve 25% 
podielu 0% 10% 

  15% ostatné prípady     
Čína 10% 10% 10% 
    0% vládny úver   
Dánsko 15% 0% 5% 
        

Fínsko 
5% pri vlastníctve 25% 
podielu 0% 

1% finančný prenájom, 
5%15 

  15% ostatné prípady   
10% patenty, 
ochr.známky 

Francúzsko 10% 0% 5% 
      0% kultúrne 
Grécko 10% 10% 10% 
      0% kultúrne 

Holandsko 
0% pri vlastníctve podielu 
25% 0% 5% 

  10% ostatné prípady     

Chorvátsko 
5% pri vlastníctve 25% 
podielu 10% 10% 

  10% ostatné prípady     

India 
15% pri vlastníctve 25% 
podielu 15% 30% 

  25% ostatné prípady 0% vládny úver   
Indonézia 10% 10% 10%16 
    0% vládny úver 15% ostatné prípady 

                                                 
15 operatívny prenájom zariadenia, alebo za právo na použitie kinematografických filmov a filmov alebo pások 
na televízne alebo rozhlasové vysielanie, alebo akéhokoľvek počítačového softvéru 
16 použitie alebo právo na použitie autorského práva ku kinematografickým filmom, filmom alebo 
videozáznamom na použitie v rozhlasovom vysielaní, celkové alebo čiastočné vzdanie sa nároku v súvislosti 
s použitím alebo poskytnutím majetkového práva 
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Írsko 10% 0% 10% 

  
0% pri vlastníctve podielu 
25%   0%17 

Izrael 
5% pri vlastníctve 10% 
podielu 2% vládny úver 5% 

  10% 
5% príjemca 
finan.inštitúcia   

    10% ostatné prípady   

Japonsko 
10% pri vlastníctve 25% 
podielu 10% 10% 

  15% ostatné prípady 0% vládny úver 0% kultúrne 

Juhoafrická  
5% pri vlastníctve 25% 
podielu 0% 10% 

republika 15% ostatné prípady     

Juhoslávia 
5% pri vlastníctve 25% 
podielu 10% 10% 

  15%     

Kanada 
10% pri vlastníctve 10% 
podielu 10% 10% 

  15% ostatné prípady 0%3 0% kultúrne 

Kórejská  
5 % pri vlastníctve 25% 
podielu 10% 10% 

republika 15% ostatné prípady 0% vládny úver 0% kultúrne 
Litva 10% 10% 10% 
    0% vládne úroky   
Lotyšsko 10% 10% 10% 
    0% vládne úroky   

Luxembursko 
5% pri vlastníctve 25% 
podielu 0% 10% 

  15% ostatné prípady   0% kultúrne 

Macedónsko  
5 % pri vlastníctve 25% 
podielu 0% 10% 

  15% ostatné prípady     

Maďarsko 
5% pri vlastníctve 25% 
podielu 0% 10% 

  15% ostatné prípady     
Malta 5% 0% 5% 
Mongolsko   0% 0% 

Nemecko 
5% pri vlastníctve 25% 
podielu 0% 5% 

  15% ostatné prípady     

Nigéria 
12,5% pri vlastníct. 10% 
podielu 15% 10% 

  15% ostatné prípady 0%3   

Nórsko 
5% pri vlastníctve 25% 
podielu 0% 5% 

  15% ostatné prípady   0% kultúrne 

Poľsko 
5% pri vlastníctve 20% 
podielu 10% 5% 

  10% ostatné prípady 0%3   
Rakúsko 10% 0% 5% 
      0% kultúrne 
Rumunsko 10% 10% 10% priem. a vedecké 
    0%3 15% kultúrne 

                                                 
17 možnosť oslobodenia podľa bližších podmienok uvedených v zmluve 
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Rusko 10% 0% 10% 
        

Slovinsko 
5% pri vlastníctve 25% 
podielu 0% 10% 

  15% ostatné prípady     

Spojené štáty 
5% pri vlastníctve 10% 
podielu 0% 10% 

americké 15% ostatné prípady   0% kultúrne 
Srí-Lanka 15% 10% 10% 
    0% vládny úver 0% kultúrne 

Španielsko 
5% pri vlastníctve 25% 
podielu 0% 5% 

  15% ostatné prípady   
0% kultúrne, s výnimkou 
filmov  

Švajčiarsko 
5% pri vlastníctve 25% 
podielu 10% 10% 

  15%     
Švédsko 10% ostatné prípady 0% 5% 

  
0% pri vlastníctve 25% 
podielu   0% kultúrne 

Taliansko 15% 0% 5% 
      0% kultúrne 

Tunis 
10% pri vlastníctve 25% 
podielu 12% 15% priem., obch., tech. 

  15% 0%3 5% kultúrne 
Turkmenistan 10% 10%, 0%3 10% 

Turecko 
5% pri vlastníctve 25% 
podielu 10% 10% 

  15% 0%3   
Ukrajina 10% 10% 10% 
  0%   0%18 

Veľká Británia 
5% pri vlastníctve 25% 
podielu 0% 10% 

  15%   0%19 

    

2.4 Kľúčové slová  

Daň z príjmu, fyzická osoba, právnická osoba, daňovník dane z príjmu, predmet dane 
z príjmu, príjem (výnos), daňový výdavok, základ dane, obmedzená a neobmedzená daňová 
povinnosť, príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, príjmy z inej samostatnej 
zárobkovej činnosti, príjmy z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy, 
oslobodenie od dane, daňová strata, rezervy, opravné položky, odpisy hmotného a 
nehmotného majetku, odpočet daňovej straty, preddavok na daň, rovná daň, predmet dane 
z príjmov z kapitálového majetku, daň zrážkou, rezident, daňový domicil, postup zdanenia 
zahraničných subjektov, stála prevádzkáreň, transférové oceňovanie, závislé osoby, zrazenie 
dane, zabezpečenie dane, zamedzenie dvojitého zdanenia, modelové zmluvy, metódy na 
zamedzenie dvojitého zdanenia. 

                                                 
18 možnosť oslobodenia podľa bližších podmienok uvedených v zmluve 
19 možnosť oslobodenia podľa bližších podmienok uvedených v zmluve 
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KAPITOLA 3 
Priame majetkové dane 
 

3.1 Úvod 

     Tretia kapitola sa venuje problematike majetkových daní. Popri dôchodkových 
a transakčných daniach dopĺňajú majetkové dane daňovú sústavu pri členení podľa objektu 
zdanenia. Ak by sme skúmali daňový systém z hľadiska daňového dopadu, patrili by 
majetkové dane spoločne s dôchodkovými daňami k priamym daniam. 

     V kapitole Priame majetkové dane si zadefinujeme a vysvetlíme základné pojmy z oblasti 
majetkových daní. Následne preberieme jednotlivé dane tvoriace skupinu majetkových daní 
tak, ako ich upravuje aktuálna legislatívna úprava. Vzhľadom na prebiehajúcu reformu 
daňového systému upozorňujeme na pripravované zmeny, ktoré budú realizované v súlade 
s programovým vyhlásením vlády a plánom legislatívnych úloh v roku 2004. 

 

3.2 Ciele 

     Po pozornom preštudovaní tejto kapitoly by ste mali byť schopní: 

� vymenovať dane tvoriace skupinu majetkových daní, 

� vymedziť objekty a subjekty zdanenia majetkovými daňami, 

� vypočítať výšku daňovej povinnosti v reálnej situácii, 

� správne určiť správcu dane a termíny záväzné pre platenie dane, a i. 

 

3.3 Návod ku štúdiu 

     Preštudovanie tejto kapitoly vrátane zodpovedania jednotlivých úloh si bude vyžadovať 
približne tri hodiny študijného času.  

     Jednotlivé podkapitoly obsahujú okrem výkladu predmetnej problematiky úlohy 
a príklady. Príklady slúžia na ukážku konkrétnych daňových výpočtov prípadne ilustráciu 
súvisiacich vzťahov. V závere kapitoly nájdete niekoľko kontrolných úloh, ktoré slúžia na 
preskúšanie preštudovanej tematiky. 

     Okrem študijného textu budete potrebovať aktuálne znenia jednotlivých daňových 
zákonov, ktorých zoznam je uvedený na konci kapitoly. Dane sú oblasťou, kde dochádza 
k pomerne častým novelizáciám platných zákonov, preto je vhodné sledovať dennú tlač, aby 
ste udržiavali aktuálnosť Vašich informácií. 
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3.4 Úvod k problematike majetkových daní 

     V prvej kapitole boli vo všeobecnosti charakterizované pravidelne platené  (dane z čistého 
bohatstva a dane z nehnuteľností)  a nepravidelne platené majetkové dane  (dedičské dane, 
darovacie dane a ďalšie dane z kapitálových transferov).  Je nutné pripomenúť, že doplnenie 
zdaňovania dôchodkov zdaňovaním majetku je vysvetľované skutočnosťou, že takéto 
zdaňovanie  by malo lepšie vystihnúť finančnú schopnosť jednotlivých daňových subjektov.  

 Majetkové dane je možné odvodiť od oboch hlavných daňových princípov. Pri 
uplatňovaní princípu úžitku majú majetkové dane charakter daní na predmetnú vec (in rem). 
Pri uplatnení princípu zdaňovania podľa schopnosti daňovej úhrady majetkové dane 
nadobúdajú formu dane z čistej hodnoty majetku.  

 Majetkové dane môžu byť vyrúbené nielen na nehnuteľnosti. V minulosti tejto dani 
podliehali napríklad hospodárske zvieratá.  V súčasnosti je možné do tejto skupiny zaradiť 
predovšetkým dane z motorových vozidiel ako aj cestnú daň.  

 Majetkové dane môžeme členiť podľa rôznych kritérií. Základné členenie je uvedené 
v nasledujúcej schéme. 

 

      Medzi pravidelné majetkové dane patrí daň z nehnuteľností, ktorá je platená 
obvykle každoročne a daň z čistej hodnoty majetku (z čistej hodnoty bohatstva), ktorá sa platí 
zvyčajne v cykle niekoľkých rokov. Problémom pri vyrúbení dane v tomto prípade býva 
obtiažnosť  správneho vymedzenia predmetu dane a stanovenia hodnoty majetku. Pri daniach 
z nehnuteľností  sa obvykle inak zdaňuje pôda a budovy na nej postavené.  Pri zdaňovaní 
pôdy sa stanovuje daň na základe jej využiteľnosti. Pri zdaňovaní budov sa zohľadňuje účel, 
na ktorý uvedený objek slúži.  Hodnota majetku môže byž stanovená na základe dôchodkovej 
renty z majetku alebo na základe trhovej hodnoty. Pri oceňovaní sa požívajú väčšinou odhady 
ceny, čim dochádza ku skresľovaniu predmetu dane.  

Dane z majetku 
a bohatstva  

platené pravidelne platené 
nepravidelne 

z čistej hodnoty 
majetku 

z nehnuteľností z kapitálových 
transferov 

z kapitálových 
transakcií 

z kapitálových 
výnosov 

dedičská  

darovacia 
daň 
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     Majetok je možné zdaňovať aj jednorázovo ak zmení svojho držiteľa darovaním, dedením, 
predajom, alebo pri predaji výnosu plynúceho z majetku. Medzi nepravidelné majetkové dane 
patrí dane z kapitálových transferov, z kapitálových transakcií a z kapitálových výnosov.   

     Dane z kapitálových transferov predstavujú bezplatný prevod majetku formou daru alebo 
z titulu získania dedičstva. Dane vyberané pri úmrtí vlastníka môžu mať formu pozostalostnej 
dane a dedičskej dane. Progresivita sadzieb dane spôsobuje rozdiel vo výnose pozostalostnej 
dane a dane dedičskej. Ak bude pozostalosť zdaňovaná ako celok, bude príjem štátu väčší, 
než pri súčte jednotlivých daní uvalených na odkaz konkrétnym dedičom.  Opodstatnenosť 
dedičských daní je diskutabilná. Existujú 4 základné prístupy k dedičským daniam, ktoré sú 
v konkrétnom daňovom systéme rôzne kombinované  

1) 100 % zdanenie, 

2) „príbuzenský“ princíp, 

3) „generačný“ princíp 

4) nulová daň.    

 

     Dane z kapitálových transakcií sa platia z hodnoty celého prevádzaného majetku 
v okamžiku jeho predaja. Ide o platený prevod.  

     Dane z kapitálových výnosov sú vyrúbené  na rozdiel medzi nákupnou cenou majetkového 
aktíva a cenou pri jeho neskoršom predaji. V praxi mnohých štátov  spadá výnos majetkového 
aktíva pod osobnú dôchodkovú daň.  

 

V Slovenskej republike od 1. 1. 2004 sú vyberané nasledovné majetkové dane: 

� dane z nehnuteľností, 

� daň z prevodu a prechodu nehnuteľností, 

� cestná daň. 

3.5 Daň z nehnute ľností 

     Prvou z majetkových daní, ktorou sa budeme zaoberať, je daň z nehnuteľností. Tento typ 
majetkovej dane je súčasťou daňového systému na území Slovenska už veľmi dlho. Už 
daňová sústava z obdobia 1. Československej republiky prijatá v roku 1927 obsahovala 
pozemkovú daň a domovú daň.  

     Priamou predchodkyňou dnešnej dane z nehnuteľností bola tzv. domová daň, ktorá bola 
zavedená do systému daní vtedajšej Československej republiky zákonom č. 80/1952 Zb. ako 
miestna daň, ktorej výnos plynul do miestnych rozpočtov. Popri domovej dani existovala daň 
poľnohospodárska (zákon č. 77/1952 Zb.), ktorá obsahovala okrem iných aj pozemkovú daň, 
a neskôr daň pôdohospodárska (zákon č. 50/1959 Zb.)20. 

     V súčasnosti je daň z nehnuteľností upravená zákonom Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností, ktorý bol deväťkrát novelizovaný, 
naposledy novelou č. 476/2003 Z. z., ktorá vstúpila do platnosti od 1. januára 2004. 

                                                 
20 Podľa: Grúň, Ľ.: Dejiny daní, poplatkov a cla, Holoprint, 2000, str. 84. 



 124 

          Daň z nehnuteľností podľa zákona č. 317/1992 Zb. je miestnou daňou, čo znamená, že 
výnos z nej je príjmom miestnych rozpočtov. Zahŕňa v sebe: 

� daň z pozemkov, 

� daň zo stavieb, 

� daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, zo spoločných častí bytového 
domu a spoločných zariadení bytového domu a ich častí (ďalej len „daň z bytov“). 

     V súvislosti s daňovou reformou sú plánované výrazné zmeny aj v zákone o dani 
z nehnuteľností. Predovšetkým sa pripravuje zavedenie zdanenia nehnuteľností na 
hodnotovom princípe, čo znamená, že základom dane bude hodnota nehnuteľnosti. To však 
predpokladá vypracovanie administratívne jednoduchého systému určovania trhovej hodnoty 
nehnuteľností (tzv. cenovej mapy), čo bude možné najskôr od 1. januára 2005. Alternatívne sa 
uvažuje o zdanení len pozemkov a zrušení dane zo stavieb a bytov. 

 

3.5.1 Daň z pozemkov 

     Prvá časť zákona č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností je venovaná dani z pozemkov. 
Daňovníkom dane z pozemkov je vlastník pozemku alebo správca pozemku vo vlastníctve 
štátu alebo správca obce vo vlastníctve obce alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho 
územného celku. Z hľadiska dane z pozemkov je rozhodujúce, kto je ako vlastník zapísaný 
v katastri nehnuteľností.  

    Ak vlastník pozemku prenechal pozemky do nájmu fyzickým alebo právnickým osobám, je 
daňovníkom nájomca, ak nájomný vzťah trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a je 
evidovaný v katastri ako nájomca. To však neplatí pre pozemky spravované Slovenským 
pozemkovým fondom, pretože daňovníkom je nájomca bez ohľadu na dĺžku trvania 
nájomného vzťahu či zápis v katastri. 

     Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých osôb, daňovníkom dane z pozemkov je každá 
fyzická osoba alebo právnická osoba podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa 
spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z pozemkov je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci 
za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. 

     Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, 

b) trvalé trávne porasty, 

c) záhrady, 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, 

e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, 

f) zastavané plochy a nádvoria, 

g) stavebné pozemky, 

h) ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov. 

 

     Predmetom dane z pozemkov nie sú časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané 
stavbami podliehajúcimi dani zo stavieb a dani z bytov, pozemky alebo ich časti zastavané 
stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb a pozemky slúžiace na zabezpečenie úloh 
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obrany štátu. Zároveň existujú početné výnimky, ktoré sú oslobodené od dane z pozemkov, 
napr. pozemky vo vlastníctve štátu, obcí, vyšších územných celkov, nadácií, a i. 

     Základom dane z pozemkov je cena pôdy bez porastov určená vynásobením výmery 
pozemkov v m2 a ceny pôdy zistenej za m2 v prípade pozemkov podľa písmena a), b), d) a e) 
s tým rozdielom, že pri písmenách a) a b) sa cena pôdy odvodzuje od bonitovaných 
pôdnoekologických jednotiek. Základom dane z pozemkov pre pozemky podľa písmena c), f), 
g) a h) je celková výmera dani podliehajúcich pozemkov v m2. 

     Ročná sadzba dane je stanovená nasledovne: 

� najviac 0,75 % zo základu dane pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice a ovocné sady, 

� najviac 0,25 % zo základu dane pre pozemky podľa písmen b), d) a e), 

� 0,10 Sk za každý aj začatý m2 pre pozemky podľa písmen c), f) a h), 

� 1 Sk pre každý aj začatý m2 pre pozemky podľa písmena g). 

 

     Správca dane môže podľa miestnych podmienok znížiť sadzby dane až o 90 % alebo 
zvýšiť tieto sadzby až o 100 %. Ročná sadzba dane z pozemkov sa násobí koeficientom: 

 1,0 v obciach do 1 000 obyvateľov, 

 1,4 v obciach od 1 001 do 6 000 obyvateľov, 

 1,6 v obciach od 6 001 do 10 000 obyvateľov, 

 2,0 v obciach od 10 001 do 25 000 obyvateľov, 

 2,5 v obciach nad 25 000 obyvateľov, 

 3,5 v obciach, ktoré sú sídlom okresu a v kúpešných miestach, 

 4,0 v obciach, ktoré sú sídlom kraja, 

 4,5 v Bratislave. 

 

3.5.2 Daň zo stavieb 

     Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, 
alebo správca stavby vo vlastníctve obce, alebo správca stavby vo vlastníctve VÚC. Ak je 
stavba v spoluvlastníctve viacerých osôb, postupuje sa podobne ako pri dani z pozemkov.  

     Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží 
alebo ich časti spojené so zemou pevným základom, na ktoré bolo vydané kolaudačné 
rozhodnutie, a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne 
užívajú. Predmetom tejto dane nie sú stavby s bytmi, ktoré sú predmetom dane z bytov. 
Rovnako predmetom dane zo stavieb nie sú stavby priehrad, vodovodov, kanalizácií, stavby 
slúžiace na zabezpečovanie verejnej dopravy resp. úloh obrany štátu a pod.  

     Stavby vo vlastníctve štátu, obcí, VÚC, nadácií a neziskových organizácií sú oslobodené 
od dane. Podobne aj stavby slúžiace školám, zdravotníckym a sociálnym zariadeniam, stavby 
vedeckých a výskumných inštitúcií, internátov, múzeí, knižníc, náboženských spoločností a i.. 

     Základom dane zo stavieb je celková výmera zastavaných plôch v m2 dani podliehajúcich, 
a to podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys 
stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby. 
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     Základná ročná sadzba dane je za každý aj začatý m2 zastavenej plochy stanovená takto: 

a) 1 Sk za stavby na bývanie a za ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby, 

b) 1 Sk za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na 
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie atď., 

c) 3 Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 
rekreáciu, 

d) 4 Sk za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby 
určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov, 

e) 5 Sk za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 

f) 10 Sk za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a 
administratívu, 

g) 3 Sk za ostatné stavby, 

h) 50 Sk za stavby jadrových zariadení. 

 

     Základné sadzby dane sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbách o 0,75 Sk za každé dalšie 
nadzemné podlažie. Správca dane je oprávnený zvýšiť alebo znížiť sadzbu dane podľa 
podmienok ustanovených zákonom. Zároveň sa ročná sadzba dane zo stavieb násobí 
koeficientom od 1,0 do 4,5 podobne ako pri dani z pozemkov. 

 

3.5.3 Daň z bytov 

     Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu, vlastník nebytového priestoru v bytovom dome 
alebo správca majetku vo vlastníctve štátu, alebo správca majetku vo vlastníctve obce (ďalej 
len „vlastník bytu“). Ak sú byty, spoločné časti bytového domu a spoločné zariadenia 
bytového domu v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je každý 
spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, 
daňovníkom dane z bytov je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho 
spoluvlastníckeho podielu.  

     Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový 
priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové 
priestory, a spoločné časti bytového domu alebo spoločné zariadenia bytového domu alebo 
ich časti, ak sa využívajú na podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť alebo prenájom.  

     Na dobu 5 rokov od roku nasledujúceho po nadobudnutí vlastníctva bytu sú oslobodené 
byty v bytovom dome od dane, pričom toto oslobodenie sa vzťahuje len na prvého vlastníka. 
Podobne sú od dane oslobodené aj byty, ktoré sa využívajú na poskytovanie sociálnej 
starostlivosti a sociálnych služieb. 

     Základom dane z bytov je celková výmera podlahovej plochy v m2 podliehajúca dani. 

     Základná ročná sadzba dane z bytov je 1 Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu 
a nebytového priestoru v bytovom dome, spoločných častí bytového domu alebo spoločných 
zariadení bytového domu. Takto určená sadzba sa násobí koeficientom 1,0 pre obce do 1 000 
obyvateľov až 4,5 v Bratislave podobne ako pri dani z pozemkov. Sadzbu dane môže správca 
dane znížiť až o 90 %, resp. zvýšiť, ak sa byty využívajú na podnikateľskú alebo inú 
zárobkovú činnosť či prenájom. 
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3.5.4 Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 

     Správu dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov vykonáva obec, na ktorej území 
sa nehnuteľnosť nachádza. Kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona u sprácov dane vykonáva 
Daňové riaditeľstvo SR. Výnos z dane z nehnuteľností je príjmom rozpočtu správcu tejto 
dane. 

     Na vznik alebo zánik daňovej povinnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho 
obdobia. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je 
daňovník povinný podať správcovi dane do 31. januára bežného zdaňovacieho roka a daň si 
musí sám vypočítať.  

     Daň vyrubí spráca dane každoročne do 15. marca bežného zdaňovacieho obdobia podľa 
stavu k 1. januáru. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná nasledovne: 

� v troch splátkach, a to 20 % dane do 30. júna, 30 % dane do 30. septembra a 50 % 
dane do 30. novembra bežného roka pre daňovníka prevádzkujúceho 
poľnohospodársku výrobu, 

� v ostatných prípadoch v štyroch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. marca, 30. 
júna, 30. septembra a 30. novembra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje. 

     Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 500 Sk a právnickej osobe 5 000 Sk, je 
splatná naraz do 31. marca. Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako uvedenom 
prípade. 

 

Príklad 3.1 

Ján Novák vlastní podľa evidencie v katastri k 1. januáru 2004 nasledovné nehnuteľnosti: 

� pozemok s výmerou 1 600 m2, z ktorého je 600 m2 klasifikovaných ako zastavaná 
plocha a 1000 m2 ako záhrada, ktorý sa nachádza v obci, ktorá má 2450 obyvateľov, 

� na danom pozemku má rodinný dom s dvomi nadzemnými podlažiami (prízemie + 
poschodie), ktorého výmera je 120 m2, pričom v tomto dome má trvalý pobyt, 

� vedľa domu na tom istom pozemku má samostatne stojacu garáž s výmerou 15 m2, 

� pozemok, na ktorom je hospodársky les, v katastri tej istej obce s výmerou 5,8 hektára, 
ktorý však spoluvlastní so svojou sestrou rovným dielom, pričom m2 pôdy lesa bez 
porastov má hodnotu 14 Sk,  

� trojizbový byt v centre Banskej Bystrice, ktorý má v osobnom vlastníctve sedem 
rokov a príležitostne ho prenajíma študentom, s výmerou 80 m2. 

Predpokladáme, že dané nehnuteľnosti vlastnil už v minulom roku k 1. januáru. Znamená to, 
že nemusí podávať daňové priznanie, ale správca dane, t. j. príslušný obecný resp. mestský 
úrad, mu daň vyrubí k 15. marcu 2004. 

V prípade, že sa neuplatní žiadne mimoriadne zvýšenie resp. zníženie daňových sadzieb, 
vyrubí mu obecný úrad v obci, v ktorej býva, nasledovnú daň z nehnuteľností: 

� daň z pozemkov: 1 000 m2 záhrada * 0,10 Sk * 1,4 (koeficient) = 140 Sk 

465 m2 zastavaná plocha * 0,10 Sk * 1,4 = 65.10 = 66 Sk 

29 000 m2 les * 14 Sk * 0,25 % * 1,4 = 1 421 Sk 
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   Spolu: 1 627 Sk 

� daň zo stavieb: rodinný dom: 120 m2 * (1+0,75) Sk * 1,4 = 294 Sk 

garáž: 15 m2 * 4 Sk * 1,4 = 84 Sk 

   Spolu: 378 Sk 

Celkovú výšku dane z nehnuteľností vo výške 2 005 Sk zaplatí obecnému úradu buď 
jednorazovo do 31. marca, resp. v štyroch rovnakých splátkach, najneskôr k 31. marcu, 30. 
júnu, 30. septembru a 30. novembru daného roka. 

Zároveň mu Mestský úrad v Banskej Bystrici vyrubí daň z bytov vo výške 320 Sk, (80 m2 * 1 
Sk * 4 - koeficient pre krajské mesto). Kedže príležitostný prenájom nemožno klasifikovať 
ako podnikateľskú činnosť, nezvyšuje sa sadzba dane. Túto daň zaplatí do 31. marca 2004. 

 

3.6 Daň z prevodu a prechodu nehnute ľností 

     Druhou z majetkových daní, ktorej sa budeme v nasledujúcom texte venovať, je daň 
z prevodu a prechodu nehnuteľností upravená zákonom NR SR č. 554/2003 Z. z. zo 4. 
decembra 2003. Tento zákon nahradil dovtedy platný zákon NR SR č. 318/1992 Zb. o dani 
z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností, ktorá bola 
uplatňovaná v podmienkach Slovenskej republiky od roku 1992. Daňová reforma z roku 2003 
zrušila darovaciu a dedičskú daň. 

     V súčasnosti platný zákon NR SR č. 554/2003 o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností 
upravuje zdaňovanie odplatného prevodu a odplatného prechodu nehnuteľností, pričom za 
nehnuteľnosti považuje aj byty a nebytové priestory. 

     Daňovníkom tejto dane je prevodca nehnuteľností. Pri zámene nehnuteľností je 
daňovníkom prevodca a nadobúdateľ nehnuteľnosti. V prípade odplatného nadobudnutia 
vlastníctva k nehnuteľnostiam pri konkurze a vyrovnaní, pri uspokojení pohľadávky 
záložného veriteľa a pod. je daňovníkom nadobúdateľ nehnuteľnosti. Pri zabezpečení záväzku 
prevodom práva je daňovníkom veriteľ. Daňovníkom nie je štát Slovenská republika, vyšší 
územný celok, obec, rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, štátny fond a niektoré 
ďalšie štátne inštitúcie. 

     Predmetom dane je odplatný prevod alebo odplatný prechod vlastníctva k nehnuteľnostiam 
na území Slovenskej republiky a vklady nehnuteľností do obchodných spoločností a 
družstiev. Zámena nehnuteľností na účely tejto dane sa považuje za jeden prevod. Predmetom 
dane nie je napríklad prevod vlastníctva bytov do vlastníctva doterajších nájomcov, prvý 
prevod vlastníctva bytu v bytovom alebo rodinnom dome z vlastníctva stavebníka do 
vlastníctva fyzickej alebo právnickej osoby, nadobudnutie nehnuteľností na základe nájomnej 
zmluvy s právom kúpy prenajatej veci do vlastníctva nájomcu, ak predchádzajúci prevod 
nehnuteľností do vlastníctva prenajímateľa bol predmetom dane a pod. 

     Základom dane je dohodnutá cena za nehnuteľnosti, najmenej však všeobecná hodnota 
nehnuteľností stanovená Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 86/2002 Z. z. o 
stanovení všeobecnej hodnoty buď: 

� uvedená v zmluve k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností pri 
odplatnom prevode nehnuteľností, 

� uvedená v právoplatnom rozhodnutí príslušného orgánu pri odplatnom prechode 
nehnuteľností. 
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     Pri zámene nehnuteľností je základom dane vyššia z všeobecných hodnôt nehnuteľností. 
Základ dane sa znižuje o preukázané výdavky daňovníka za vyhotovenie znaleckého posudku. 

     Sadzba dane je 3 % zo základu dane. Základ dane sa zaokrúhľuje na celé sto koruny nadol. 
Daň sa nevyrubí a neplatí, ak je nižšia ako 100 Sk. Daňová povinnosť vzniká najčastejšie 
dňom zápisu práva do katastra nehnuteľností. 

     Správcom dane je daňový úrad, v ktorého územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza. 
Daňovník je povinný podať daňové priznanie správcovi dane do 90 dní ododňa vzniku 
daňovej povinnosti a daň si sám vypočítať. Tento termín je aj posledným termínom na 
zaplatenie dane.  

 

Príklad 3.2 

Predpokladajme, že Ján Novák z príkladu 3.1 predal byt v Banskej Bystrici za 1 750 000 Sk. 
Cena pri predaji presahuje všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti. Znamená to, že zápisom do 
katastra nehnuteľností mu vznikla daňová povinnosť.  

Daň vypočíta podľa zákona o prevode a prechode nehnuteľností nasledovne: 

3 % zo základu dane, t. j. 3 % * 1 750 000 Sk = 52 500 Sk. 

Do 90 dní od zápisu do katastra je povinný podať daňové priznanie Daňovému úradu 
v Banskej Bystrici a v tejto lehote daň zaplatiť. 

 

3.7 Cestná da ň 

     Cestná daň je treťou z majetkových daňí. Do daňovej sústavy na území Slovenskej 
republiky bola zavedená zákonom č. 319/1992 Zb. v rámci daňovej reformy, ktorá prebehla 
v roku 1992. Tento zákon predchádzal dnešnému zákonu o cestnej dani, ktorý bol schválený a 
vyšiel v zbierke zákonov v roku 1994 pod číslom 87. Bol trikrát novelizovaný, naposledy 
zákonom č. 335/1999 Z. z.. Tento zákon upravuje zdanenie využívania pozemných 
komunikácií motorovými vozidlami a prípojnými vozidlami cestnou daňou. 

     Daňovníkom cestnej dane je fyzická alebo právnická osoba, ktorá: 

a) je ako držiteľ motorového vozidla alebo prípojného vozidla (ďalej len „vozidla) 
zapísaná v dokladoch vozidla, alebo 

b) užíva vozidlo, v ktorého dokladoch je zapísaná ako držiteľ fyzická osoba, ktorá 
zomrela alebo bola vyhlásená za mŕveho, alebo právnická osoba, ktorá bola zrušená a 
zanikla. 

     Pri vozidlách v medzinárodnej premávke je daňovníkom vodič, ktorý tieto vozidlá na 
území Slovenskej republiky používa. Pri vozidlách dovezených do tuzemska, ktoré nie sú 
považované za vozidlá v medzinárodej premávke a ich držiteľ nemá trvalý pobyt alebo sídlo 
v tuzemsku, je daňovníkom osoba zodpovedná za premávku týchto vozidiel alebo vodič. 

     Predmetom dane je vozidlo, ktoré má pridelené evidenčné číslo alebo zvláštne evidenčné 
číslo a používa sa na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním. Predmetom dane nie je 
motocykel, trojkolka, štvorkolka ani zvláštne motorové vozidlo.  

     Od dane sú oslobodené napríklad vozidlá určené výhradne na poskytovanie služieb 
zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, vozidlá požiarnych zborov, vozidlá spojov, banskej, 
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horskej a leteckej záchrannej služby. Ďalej sú oslobodené vozidlá diplomatických misií a 
konzulárnych úradov, vozidlá linkovej osobnej dopravy v rozsahu záväzku verejnej služby a i. 

     Základom dane pri úžitkových vozidlách a autobusoch je ich celková hmotnosť v tonách a 
počet náprav a pri osobných automobiloch ich zdvihový objem motora v cm3. 

     Ročné sadzby dane pre vozidlá evidované v tuzemsku sú stanovené v prílohe zákona o 
cestnej dani, z ktorého pre ilustráciu vyberáme: 

a) osobné automobily so zdvihovým objemom motora: 

� do 900 cm3 vrátane   1 600 Sk, ... 

� nad 1200 cm3 do 1500 cm3 vrátane  2 900 Sk, ... 

� nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3  4 700 Sk, 

 

b) pre úžitkové vozidlá a autobusy s 1 alebo 2 nápravami s celkovou hmotnosťou: 

� do 1 tony vrátane    1 800 Sk, ... 

� nad 4 tony do 6 ton vrátane  8 000 Sk, ... 

� nad 6 t do 8 t vrátane   10 600 Sk, ... 

� nad 30 ton     63 800 Sk, 

 

c) pre úžitkové vozidlá a autobusy s 3 nápravami a celkovou hmotnosťou: 

� do 15 ton vrátane    14 600 Sk. a pod. 

 

     Pre vozidlá v medzinárodnej premávke sú stanovené sadzby nasledovne: 

� daň za jedno vozidlo na jeden deň je 1/50 ročnej sadzby dane používanej pre vozidlá 
evidované v tuzemsku, najmenej však 500 Sk, 

� daň za jedno vozdilo na sedem dní idúcich po sebe je 1/20 ročnej sadzby dane 
používanej pre vozidlá evidované v tuzemsku, najmenej však 1 000 Sk, 

� daň za jedno vozidlo na tridsať dní idúcich po sebe je 1/5 ročnej sadzby dane 
používanej pre vozidlá evidované v tuzemsku, najmenej však 3 000 Sk. 

 

     Za deň sa na účely tohto zákona pokladá aj každý začatý deň. 

     Správu cestnej dane vykonáva daňový úrad príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo 
sídla držiteľa alebo užívateľa vozidla a v prípade, že držiteľ alebo užívateľ nemá trvalý pobyt 
alebo sídlo v tuzemsku, podľa miesta dočasného pobytu vozidla. Pri vozidlách 
v medzinárodnej preprave správu dane vykonávajú orgány colnej správy. 

     Daňová povinnosť pre vozidlá evidované v tuzemsku vzniká prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli naplnené skutočnosti predmetu dane, teda vozidlu 
bolo pridelené evidenčné číslo a vozidlo sa začalo používať na podnikanie. Zánik daňovej 
povinnosti nastáva vyradením vozidla z evidencie alebo ukončením používania vozidla na 
podnikanie. Pri vozidlách v medzinárodnej premávke daňová povinnosť vzniká vstupom 
vozidla do tuzemska a zaniká dňom odchodu z tuzemska. 
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     Daňovník (držiteľ vozidla alebo užívateľ) je povinný podať daňové priznanie správcovi 
dane do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti alebo do 15 dní odo dňa zmeny skutočností 
rozhodujúcich na určenie a vyrubenie dane, daň si sám vypočítať a zaplatiť. Daň sa 
zaokrúhľuje na celé koruny nahor. Zároveň je daňovník povinný oznámiť zánik daňovej 
povinnosti do 15 dní správcovi dane. Tieto ustanovenia neplatia pre vozidlá v medzinárodnej 
premávke, ktorým daň vyrubí colný orgán pri vstupe na územie SR a súčasne daň vyberie. 

     Daň sa platí vopred bez vyrubenia do 31. januára alebo v štyroch rovnakých splátkach, a to 
do 31. marca, 30. apríla, 31. júla a 31. októbra, ak celková daň je viac ako 50 000 Sk alebo 
v mesačných splátkach vo výške 1/12 ročnej sadzby dane, a to do posledného dňa 
v príslušnom mesiaci, ak ceková daň je viac ako 250 000 Sk. 

     V súvislosti s daňovou reformou je pripravovaný nový zákon o dani z motorových vozidiel 
nahradzujúci súčasný zákon o cestnej dani, ktorý bude zdaňovať iba úžitkové motorové 
vozidlá, pričom osobné vozdidlá a autobusy sa zdaňovať nebudú. 

 

Príklad 3.3 

Predpokladajme obchodnú firmu so sídlom v Žiari nad Hronom, ktorá na účely svojho 
podnikania prevádzkuje v danom roku nasledovné motorové vozidlá (výlučne v tuzemsku): 

� 5 osobných automobilov Škoda Fabia so zdvihovým objemom motora 1 400 cm3,  

� 2 osobné automobily Audi A6 TDI so zdvihovým objemom motora 2 700 cm3, 

� 5 nákladných vozidiel Avia s celkovou hmotnosťou 6 ton (2 nápravy), 

� 5 nákladných vozidiel IVECO Eurocargo s celkovou hmotnosťou 8 ton (2 nápravy), 

� 2 nákladné vozidlá MAN s celkovou hmotnosťou 15 ton (3 nápravy). 

 

Výška cestnej dane, ktorú firma zaplatí za daný rok, vypočítame: 

� Škoda Fabia:    5 * 2 900 Sk   = 14 500 Sk 

� Audi A6 TDI:   2 * 4 700 Sk   =   9 400 Sk 

� Avia    5 * 8 000 Sk   = 40 000 Sk 

� Iveco Eurocargo  5 * 10 600 Sk = 53 000 Sk 

� MAN    2 * 14 600 Sk = 29 200 Sk 

Spolu:            = 146 100 Sk 

 

Túto výšku dane firma sama vypočíta a bez vyrúbenia odvedie Daňovému úradu v Žiari nad 
Hronom v štyroch rovnakých splátkach po 36 525 Sk, a to najneskôr do 31. januára, 30. 
apríla, 31. júla a 31. októbra daného roka. 
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3.8 Záver 

     Ak ste pozorne preštudovali túto kapitolu, mali by ste byť zorientovaní v problematike 
majetkových daní. Je nevyhnutné, aby ste vedeli: 

� vymenovať dane tvoriace skupinu majetkových daní, 

� vymedziť objekty a subjekty zdanenia majetkovými daňami, 

� vypočítať výšku daňovej povinnosti v reálnej situácii, 

� správne určiť správcu dane a termíny záväzné pre platenie dane, 

 

     V prípade, že sú máte pri niektorých z uvádzaných pojmov nejasnosti, vráťte sa a opätovne 
si preštudujte príslušnú časť kapitoly Majetkové dane. 

 

3.9 Kontrolné úlohy 

1. Vymenujte druhy majetkových daní. 

2. Ktoré dane zahŕňa daň z nehnuteľností? 

3. Akú zmenu sa pripravuje v rámci daňovej reformy v súvislosti so zdanením 
nehnuteľností? 

4. V akom prípade bude daňovníkom dane z pozemkov nájomca a nie vlastník? 

5. Čo je základom dane z pozemkov? 

6. Ktoré stavby sú oslobodené od dane zo stavieb a ktoré nie sú predmetom dane? 

7. Čo predstavuje základ dane zo stavieb? 

8. Kto je daňovníkom dane z bytov? 

9. Na akú dobu od nadobudnutia vlastníctva sú byty prvého vlastníka osobodené od 
dane? 

10. Aký je základ dane pre daň z bytov? 

11. Kto vykonáva správu dane z nehnuteľností a kto jej kontrolu? 

12. Do akého dátumu je daňovník povinný podať daňové priznanie pre daň z 
nehnuteľností? V akom prípade nemusí? 

13. Do kedy je splatná daň z nehnuteľností u fyzickej osoby, ak nepresiahne 500 Sk? 

14. Čo je predmetom zákona o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností? 

15. Aká je sadzba dane z prevodu a prechodu nehnuteľností? 

16. Čo upravuje zákon o cestnej dani? 

17. Ktoré vozidlá sú od dane osobodené? 

18. Čo je základom cestnej dane v prípade autobusov? 

19. Ako sa spláca cestná daň, ak jej hodnota prekročí 250 000 Sk? 
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3.10 Použité zdroje 

Právne normy: 

Zákon NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov 

Zákon NR SR č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností 

Zákon NR SR č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani (dani z motorových vozidiel) v znení neskorších 
predpisov 

 

Internetové zdroje: 

www.finance.gov.sk  - stránka Ministerstva financií Slovenskej republiky 

www.nrsr.sk   - stránka Národnej rady Slovenskej republiky 

www.danovareforma.sk - stránka združenia pre daňovú reformu 

 

3.11 Kľúčové slová 

Majetkové dane, daň z kapitálových transferov, daň z kapitálových transakcií, daň 
z kapitálových výnosov, daňovníci príslušných majetkových daní, predmet majetkových daní, 
základ majetkových daní, sadzba majetkových daní, zvyšovanie sadzby majetkových daní, 
daň z nehnuteľností, daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov, správa dane 
z nehnuteľností, daňové priznanie, splatnosť dane, daň z prevodu a prechodu nehnuteľností, 
cestná daň. 
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KAPITOLA 4 
Nepriame dane 
 

4.1 Úvod 

     Obsahom štvrtej kapitoly je problematika nepriamych daní. Obsahovo môžeme nepriame 
dane stotožniť s transakčnými daňami. Pre účely tohto učebného textu budeme ďalej používať 
pojem nepriame dane.  

     Z hľadiska príjmov štátneho rozpočtu sú nepriame dane ich rozhodujúcou súčasťou. 
Zároveň sa ich relatívna váha v štruktúre daní neustále zvyšuje, pričom hovoríme o presúvaní 
daňového zaťaženia z priamych daní na nepriame. 

     V kapitole Nepriame dane si vysvetlíme filozofiu a metódy zdaňovania spotreby a 
zadefinujeme základné pojmy. Následne preberieme celú štruktúru nepriamych daní tak, ako 
ju definuje aktuálna legislatívna úprava. Osobitne sa budeme zaoberať každou daňou zo 
sústavy nepriamych daní a popri vysvetlení pojmov budeme spôsob jej výpočtu a účtovania 
ilustrovať na konkrétnych príkladoch.  

 

4.2 Ciele 

     Po pozornom preštudovaní tejto kapitoly by ste mali byť schopní: 

� rozumieť pojmom daňovník a platiteľ dane, 

� rozlišovať medzi všeobecnými a špecifickými nepriamymi daňami, 

� vymenovať položky tvoriace sústavu nepriamych daní, 

� vypočítať výšku daňovej povinnosti pri ktorejkoľvek nepriamej dani, 

� analyzovať dopad platenia nepriamych daní na ekonomický subjekt, 

� chápať základné súvislosti účtovania nepriamych daní, 

� orientovať sa v otázkach termínov a postupu platenia nepriamych daní. 

 

4.3 Návod ku štúdiu 

     Preštudovanie tejto kapitoly vrátane zodpovedania jednotlivých úloh si bude vyžadovať 
približne šesť hodín študijného času.  

     Jednotlivé podkapitoly okrem výkladu predmetnej problematiky obsahujú riešené príklady, 
ktoré slúžia na ukážku konkrétnych daňových výpočtov prípadne ilustráciu súvisiacich 
vzťahov. V závere kapitol nájdete úlohy, ktoré riešite samostatne, pričom návody na ich 
riešenia i s výsledkami nájdete v závere kapitoly. 

     Okrem textu budete potrebovať aktuálne znenia jednotlivých daňových zákonov, ktorých 
zoznam je uvedený na konci kapitoly. Dane sú oblasťou, kde dochádza k častým 
novelizáciám platných zákonov, preto je vhodné sledovať dennú tlač, aby ste udržiavali 
aktuálnosť Vašich informácií. 
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4.4 Základné pojmy z problematiky nepriamych daní 

     Kritérium členenia daní na priame a nepriame je uvedené aj v predošlých kapitolách. Na 
tomto mieste si doplníme doterajšie vedomosti o nasledovný poznatok: „priame dane sú také, 
pri ktorých je daňovník a platiteľ dane tá istá osoba, prípadne dve, sebe známe osoby. Na 
rozdiel od nepriamych, kde sú to dve rozdielne, sebe neznáme osoby.“ Pre porozumenie tejto 
výpovede je potrebné vedieť, kto sa skrýva za označením „platiteľ dane“ a „daňovník“. 

� platiteľ dane je právnická alebo fyzická osoba, ktorá je vo vzťahu k štátu resp. k 
orgánu štátnej správy - správcovi dane zodpovedná za správne vypočítanie, 
zaúčtovanie a včasné odvedenie dane správcovi dane, 

� daňovník  je právnická alebo fyzická osoba, ktorá znáša daňové bremeno, teda osoba, 
ktorej daň reálne spôsobuje majetkovú ujmu. 

     Ak teda budeme vychádzať z uvedených pojmov, bude nám zrejmé, že pri priamych 
daniach je platiteľ dane aj daňovník tá istá osoba. Príkladom sú predovšetkým dane z príjmov, 
cestná daň (daň z motorových vozidiel), dane z nehnuteľností a podobne (istou výnimkou 
z tohto pravidla sa može zdať zamestnanec ako daňovník dane z príjmov fyzických osôb zo 
závislej činnosti, nakoľko daň za neho počíta a odvádza zamestnávateľ. Jedná sa však 
o prípad, kedy sú daňovník a platiteľ dane síce dve, ale sebe známe osoby  - pozn. aut.) 

     Pri nepriamych daniach sú teda daňovník a platiteľ dane rozličné osoby, pričom platiteľ 
dane (najčastejšie výrobca resp. dovozca či predajca tovaru) je osoba známa, formálne aj 
fakticky vystupujúca vo vzťahu k správcovi dane, a daňovník je z hľadiska daňovoprávneho 
vzťahu osoba neznáma, anonymná (najčastejšie spotrebiteľ).  

 

Aktivita 4.1 

Zamyslite sa nad nasledujúcim problémom: 

Je možné, aby aj pri nepriamych daniach bol platiteľ dane a daňovník tá istá 
osoba? Kedy môže dôjsť k takejto situácii? 

Návrh na riešenie aktivity nájdete v závere kapitoly. 

 

     Priame dane predstavujú nákladovú položku pre platiteľa dane a zároveň daňovníka, kedže 
sa jedná o tú istú osobu. Nepriame dane sú nákladovou položkou len pre daňovníka, ktorý 
znáša daňové bremeno. Pre platiteľa dane nie sú nepriame dane nákladovou položkou. 
Nevchádzajú do jeho nákladov, okrem prípadu, ak by sa sám stal spotrebiteľom - teda 
daňovníkom (viď úloha č. 1). 

     Základnou filozofiou nepriamych daní je zdaňovanie spotreby. Znamená to, že daňové 
bremeno znáša ten, kto je konečným spotrebiteľom statku, na ktorý je uvalená niektorá 
z nepriamych daní. Z toho vyplýva, že väčšie daňové bremeno znáša ten, kto daného statku 
spotrebúva viac. Na druhej strane nepriame dane neprihliadajú na finančnú či sociálnu 
situáciu daňovníka. Platí ich každý spotrebiteľ bez ohľadu na jeho postavenie.  

     Nepriame dane sa v histórii zdaňovania objavili veľmi skoro. Už v ptolemaiovskom 
Egypte existovala daň z kúpy a predaja. O dvetisíc rokov neskôr, v období napoleonovského 
Francúzska, sa platila daň z tabaku, kariet a alkoholu. Na našom území spomeňme daňovú 
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sústavu z obdobia 1. Československej republiky, kedy sa v rámci nepriamych daní platila daň 
z liehu, cukru, minerálnych olejov, zapaľovadiel, mäsa, uhlia a všeobecná nápojová daň

21.  

     Metóda zdaňovania nepriamymi daňami, teda princíp, kde vzniká daňová povinnosť 
a akým spôsobom sa dostáva k správcovi dane, bude vysvetlený na nasledujúcom príklade. 

 

Príklad 4.1 

Predpokladajme, že na výrobok X je uvalená nepriama daň - daň zo spotreby, ktorá 
predstavuje 5 Sk na jeden výrobok. Nech výrobok X, ktorého výrobné náklady sú 100 Sk, je 
produkovaný u nejakého výrobcu, od ktorého sa dostáva do veľkoobchodu. Odtiaľ putuje do 
maloobchodu, z ktorého sa dostáva konečnému spotrebiteľovi. Výrobca, veľkoobchod aj 
maloobchod si uplatňujú ziskovú prirážku vo výške 10 Sk. 

 

 

  

      100 +10          110 +10               120 +10          Cena = 135 Sk 

 = 110 + 5        = 120 + 5   = 130 + 5 

= 115 Sk        = 125 Sk   = 135 Sk 

 

Výrobca vyrobí daný výrobok pri nákladoch rovných 100 Sk. Zároveň si pripočíta svoj zisk 
vo výške 10 Sk. Kedže vyrába produkt, na ktorý je uvalená daň zo spotreby vo výške 5 Sk, 
túto daň musí odviesť správcovi dane. Avšak táto daň nezvyšuje jeho náklady. Pri predaji 
tohto výrobku veľkoobchodu mu túto daň započíta do ceny, čím sa mu vlastne daň zaplatená 
správcovi dane vráti. 

Veľkoobchod spočiatku nesie daňové bremeno, nakoľko musel daň vo výške 5 Sk zaplatiť 
výrobcovi. Sám pripočíta k svojim vstupným nákladom 110 Sk zisk vo výške 10 Sk, a kedže 
musel zaplatiť daň výrobcovi, aj on ju pripočíta k cene, ktorú požaduje od maloobchodu. Tým 
presunie daňové bremeno zo seba na maloobchod. Efekt je taký, že daň, ktorú zaplatil pri 
nákupe výrobku, sa mu vrátila, keď výrobok predal. 

Podobne urobí aj maloobchodník, presunie daňové bremeno na spotrebiteľa. Kedže 
spotrebiteľ je posledným článkom reťazca, nemá už na koho preniesť toto bremeno a musí ho 
znášať sám. Je to zároveň naplnením filozofie nepriamych daní - daňové bremeno nesie ten, 
kto spotrebúva.       

Platiteľom dane v tomto príklade je výrobca. On je povinný odviesť daň správcovi dane. 
Daňovníkom je spotrebiteľ. Napriek tomu, že vôbec neprichádza do kontaktu so správcom 
dane, z ekonomického hľadiska znáša daňové bremeno. 

Keď si všimneme, z čoho sa skladá konečná cena výrobku X pre spotrebiteľa vo výške 135 
Sk, zistíme, že popri výrobných nákladoch vo výške 100 Sk sú v nej započítané zisky každého 
z troch článkov reťazca vo výške 10 Sk, spolu 30 Sk a ako posledná súčasť ceny je nepriama - 
spotrebná daň vo výške 5 Sk. 

                                                 
21 Podľa: Grúň, Ľ.: Dejiny daní, poplatkov a cla, Holoprint, 2000, str. 73. 

Výrobca Veľkoobchod Maloobchod Spotrebiteľ 
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     Tento príklad bol ukážkou tzv. jednostupňovej nepriamej dane, kedy sa daň vyberie 
priamo u výrobcu pri vyskladnení tovaru alebo u dovozcu pri vstupe tovaru na naše colné 
územie. Druhým typom je tzv. viacstupňový model nepriamej dane, pri ktorom sa daň vyberá 
na jednotlivých stupňoch reťazca, ktorým sa tovar dostáva od výrobcu ku konečnému 
spotrebiteľovi. Viacstupňový model nepriamej dane sa uplatňuje pri dani z pridanej hodnoty. 

 

Štruktúra nepriamych daní 

 

Nepriame dane sa členia nasledovne: 

 1. Všeobecná spotreba 

  Daň z pridanej hodnoty 

 2. Špecifická spotreba 

  Spotrebná daň z liehu 

  Spotrebná daň z piva 

  Spotrebná daň z vína 

  Spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov 

  Spotrebná daň z minerálnych olejov 

 

     Na tomto mieste si všimnime rozdiel medzi všeobecnými a špecifickými nepriamymi 
daňami, ktorý čiastočne vyplýva už z ich názvu.  

� Všeobecná daň zo spotreby (univerzálna), ktorú v našich podmienkach predstavuje 
daň z pridanej hodnoty, je vyrubovaná na všetky tovary a služby rovnakou sadzbou. 
Existujú aj tovary oslobodené od dane z pridanej hodnoty (poštové, vzdelávacie, 
sociálne a finančné služby, a i.). Znamená to, že daňové bremeno vyplývajúce z tejto 
dane znášajú bez rozdielu všetci spotrebitelia. 

� Špecifická daň zo spotreby (selektívna) je uvalená na osobitný druh tovarov. V našich 
podmienkach týmito tovarmi sú alkoholické nápoje, výrobky tabakového priemyslu a 
tzv. minerálne oleje, teda najmä pohonné hmoty. Okrem základného fiškálneho cieľa 
pri zdaňovaní týchto tovarov môže byť sledované aj obmedzenie ich spotreby, 
nakoľko ich spotreba, najmä nadmerná, je spoločensky nežiadúca. Či už z titulu 
ohrozenia zdravia občanov prípadne ohrozenia životného prostredia. 
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4.5 Daň z pridanej hodnoty (DPH) 

     Daň z pridanej hodnoty (angl. Value Added Tax - VAT) je najvýznamnejšou z nepriamych 
daní. Je súčasťou daňového systému pravdepodobne každého vyspelého štátu, pričom výnos 
z nej tvorí jadro príjmov štátnej pokladnice. Je to daň zo všeobecnej spotreby, takže 
daňovníkmi sa stávajú všetci spotrebitelia, ktorí spotrebúvajú tovary a služby, s výnimkou 
tovarov oslobodených od DPH. 

     Ak hovoríme o dani z pridanej hodnoty, je nutné vysvetliť, čo znamená pojem pridaná 
hodnota. Je to hodnota, ktorá je na určitom stupni výroby pridaná k externým vstupom, aby sa 
dosiahli výstupy. Možno ju nazvať aj vlastné výkony alebo interné vstupy. Na nasledujúcich 
dvoch príkladoch si vysvetlíme princíp, podľa ktorého sa realizuje zdaňovanie pridanej 
hodnoty. 

 

Príklad 4.2 

Predpokladajme jednoduchú pekárenskú produkciu, ktorej externými vstupmi sú múka 
(nakúpená od externého podniku - mlyna), ostatné prísady a elektrická energia. K týmto 
vstupom sa vo výrobe pridáva hodnota práce pekára vyjadrená v mzde, mak a vajcia, ktoré sú 
produktom vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti a zisk. 

 

 

Položka 
Externý 
vstup 

Pridaná 
hodnota 

Výstup 

Múka 5,- - 5,- 

Mak - 18,- 18,- 

Vajcia - 12,- 12,- 

Iné 10,- - 10,- 

spot.energie 5,- - 5,- 

Mzda - 30,- 30,- 

Zisk - 40,- 40,- 

SPOLU 20,- 100,- 120,- 

 

Ak hovoríme o dani z pridanej hodnoty, je zrejmé, že pri sadzbe napr. 19 % bude daňová 
povinnosť v tomto príklade vo výške 19 % zo 100, teda Sk 19,-. Túto daň musí odviesť 
platiteľ dane, v tomto prípade spoločnosť či podnikateľ prevádzkujúci pekárenskú činnosť 
daňovému úradu. Otázka ale znie, ako na rôznych stupňoch výroby, častokrát v oveľa 
náročnejších a komplikovanejších výrobných postupoch spočítať pridanú hodnotu. Práve 
kvôli tejto skutočnosti sa v praxi zvolil iný postup: 

 

 1. vypočíta sa daň zo vstupov  19 % z Sk 20,- =   3,80 Sk 
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- túto čiastku zaplatí pekár ako súčasť faktúrovanej sumy od svojich dodávateľov, 
teda vo faktúrach z mlyna, iných dodávateľov a elektrární. 

 2. vypočíta sa daň z výstupov  19 % z Sk 120,- = 22,80 Sk 

- túto čiastku vyfaktúruje pekár svojím odberateľom, teda o 19 % zvýši cenu svojej 
produkcie. Táto časť faktúrovanej sumy však nie je jeho výnosom. 

3. daňová povinnosť sa určí z rozdielu dane na výstupe a dane na vstupe 

          22,80 - 3,80  = 19,- Sk. 

- Daňovú povinnosť teda predstavuje čiastka dane na výstupe znížená o zaplatenú 
daň na vstupe. Tým je zabezpečené, že pekár v skutočnosti odvedie daň iba 
z pridanej hodnoty. Je zrejmé, že týmto postupom dospejeme k rovnakému 
výsledku daňovej povinnosti, ako keby sme spočítali len výšku pridanej hodnoty. 

 

     V podvojnom účtovníctve sa daňová povinnosť na vstupe a na výstupe zachytáva na účte 
343 - Daň z pridanej hodnoty. Na ťarchu účtu sa pripisujú čiastky zaplatenej dane na vstupe, 
v prospech účtu sa pripisujú čiastky vyfaktúrovanej dane na výstupe. Samotná daňová 
povinnosť sa určí z rozdielu strán Dal a Má Dať a v tejto výške sa odvádza daňovému úradu. 
Zaplatením dane z pridanej hodnoty správcovi dane sa suma obidvoch strán účtu 343 vyrovná 
a tým zostáva zachovaná zásada podvojnosti.  

     Na základe údajov z príkladu č. 2 by zápisy na účte 343 boli nasledovné: 

 

343 - Daň z pridanej hodnoty 

Múka 0,95 Predaj 22,80 

Ostatné 1,90   

El. energia 0,95   

Σ MáDať 3,80 Σ Dal 22,80 

DPH 19,00   

 

     V jednoduchom účtovníctve sa daň na vstupe a daň na výstupe eviduje v osobitnej knihe 
DPH, ktorú je povinný viesť každý platiteľ tejto dane. 

 

Príklad 4.3 

V tomto príklade si vysvetlíme princíp zdaňovania daňou z pridanej hodnoty v distribučnom 
reťazci, ktorého súčasťou budú: 

 - poľnohospodársky podnik - pestuje obilie 

 - mlyn    - vyrába múku 

 - pekár    - vyrába pečivo 

 - obchod   - predáva pečivo 

 - spotrebiteľ   - spotrebúva pečivo 
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Zároveň z tohto výrazne zjednodušeného príkladu uvidíme, kto je v tomto distribučnom 
reťazci platiteľom dane a kto daňovníkom. 

Pri dani z pridanej hodnoty sa uplatňuje vyššie spomínaný viacstupňový model. Daň sa 
odvádza na jednotlivých stupňoch reťazca na základe pridanej hodnoty, ktorá na nich vzniká. 

 

 

Položka Poľn.podn. Mlyn Pekár Obchod Spotreb. 

Externé vstupy - 1000,- 1500,- 4000,- 5000,- 

 DPH na vstupe - 190,- 285,- 760,- 950,- 

Pridaná hodnota 1000,- 500,- 2500,- 1000,-  

Výstup 1000,- 1500,- 4000,- 5000,-  

 DPH na výstupe 190,- 285,- 760,- 950,-  

Daňová povinnosť 190,- 95,- 475,- 190,-  

 

 

Uvedenú tabuľku je potrebné čítať po stĺpcoch. Vyplýva z nej, že platiteľmi dane sú všetky 
články distribučného reťazca okrem spotrebiteľa. Ich daňová povinnosť sa vypočítala 
z rozdielu dane na výstupe a dane zaplatenej na vstupe. Kto však znáša daňové bremeno a je 
teda v zmysle dane daňovníkom? Je to spotrebiteľ, ktorý zaplatí celú daň vo výške Sk 950,- 
pri nákupe pekárenských produktov. Spotrebiteľ však daňovému úradu nič neodvádza, urobili 
to už jednotlivé články pred ním. Ak spočítame daňové povinnosti poľnohospodárskeho 
podniku (190,-), mlyna (95,-), pekára (475,-) a obchodu (190,-), dostaneme čiastku Sk 950,-. 

Na druhej strane ani jeden zo subjektov uvedeného distribučného reťazca s výnimkou 
konečného spotrebiteľa neznášal daňové bremeno dane z pridanej hodnoty, nakoľko ho 
pomocou DPH na výstupe preniesol na nasledujúci článok reťazca. Spotrebiteľ je posledným 
článkom, nemá na koho daňové bremeno preniesť. Takže platí, že daňovníkom DPH je vždy 
posledný článok reťazca, najčastejšie teda konečný spotrebiteľ. 

 

     Na príkladoch č. 2 a 3 so značne zjednodušeným zadaním oproti hospodárskej realite sme 
si ilustrovali princíp, podľa ktorého prebieha zdaňovanie pridanej hodnoty. Samozrejme, 
s takto zjednodušeným vysvetlením by sme v reálnom ekonomickom prostredí nemuseli 
vystačiť. Je nevyhnutné poznať presnú zákonnú úpravu dane z pridanej hodnoty, podľa ktorej 
sa pri registrovaní, výpočte a odvádzaní DPH postupuje. 

 

Zákonná úprava DPH v Slovenskej republike 

     Daň z pridanej hodnoty bola v Slovenskej republike zavedená od 1. januára 1993 v rámci 
reformy daňovej sústavy. DPH spoločne so spotrebnými daňami nahradili dovtedy používanú 
daň z obratu a dovoznú daň. Pôvodná právna úprava dane z pridanej hodnoty platná od 1. 
januára 1993 (zákon č. 222/1992 Zb. v znení neskorších predpisov) bola od 1. januára 1996 
nahradená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z., ktorý bol 
trinásťkrát novelizovaný. V roku 2003 boli schválené dve novely, zákon NR SR č. 144/2003 
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Z.z. a posledná novela č. 255/2003 Z.z. zavádzajúca jednotnú sadzbu dane bola schválená 10. 
júla 2003. V čase prípravy tohto študijného materiálu bola na prerokovanie do NR SR 
predložená zásadná novela Zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá komplexne uvádza do 
súladu našu právnu úpravu s právom Európskej únie, čím sa vytvárajú podmienky pre 
začlenenie hospodárstva Slovenska do jednotného trhu Európskej únie. Na túto skutočnosť 
budeme pri skladbe nasledujúceho výkladu dbať a najvýznamnešie pripravované zmeny si 
vysvetlíme. 

 

Predmet dane a základné pojmy 

     Zákon NR SR č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v § 1 definuje predmet úpravy, 
ktorým je: 

a) zdaniteľné plnenie s miestom plnenia v tuzemsku, 

b) dovoz tovaru, 

c) medzinárodná autobusová doprava uskutočnená zahraničným dopravcom 
s výnimkou pravidelnej dopravy. 

 

     Zdaniteľným plnením sa rozumie v rámci podnikania uskutočnené: 

a) dodanie tovaru, pri ktorom dochádza k zmene vlastníckeho práva k tovaru alebo 
k prechodu správy tovaru, 

b) dodanie stavby, 

c) prevod alebo prechod nehnuteľnosti, pri ktorom dochádza k zmene vlastníckeho 
práva k nehnuteľnosti, s výnimkou pozemkov, 

d) poskytovanie služieb. 

 

     Daňou na vstupe sa rozumie daň u platiteľa, ktorú voči nemu v súlade s týmto zákonom 
uplatnil pri ním prijatom zdaniteľnom plnení iný platiteľ; v prípade dovozu tovaru daň 
vyrúbená colným orgánom. 

     Daňou na výstupe sa rozumie daň, ktorú je platiteľ povinný uplatniť pri vzniku daňovej 
povinnosti.  

     Odpočítaním dane je odpočítanie dane na vstupe od súčtu súm dane na výstupe za 
príslušné zdaňovacie obdobie. 

     Vlastnou daňovou povinnosťou sa rozumie prevýšenie súčtu súm dane na výstupe nad 
súčtom súm odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie. 

     Nadmerným odpočtom je prevýšenie súčtu súm odpočítanej dane nad súčtom súm dane na 
výstupe za príslušné zdaňovacie obdobie. 

     Daňová povinnosť vzniká platiteľovi dane dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia, a to: 

� pri dodaní tovaru dňom odovzdania tovaru na určitom mieste alebo dňom odovzdania 
tovaru prvému dopravcovi na prepravu, 

� pri prevode a prechode nehnuteľnosti alebo jej časti dňom nadobudnutia vlastníctva 
alebo prevodu správy; pri dodaní stavby dňom prevzatia alebo zaplatenia, 
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� pri poskytovaní služieb dňom ich poskytnutia alebo zaplatenia, a i. 

 

     Pripravovaná novela zákona o dani z pridanej hodnoty bude definovať predmet dane ako: 

a) dodanie tovaru a dodanie služby za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou 
osobou, 

b) nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskych 
spoločenstiev, 

c) dovoz tovaru do tuzemska (po 1.5. 2003 len z krajín mimo EÚ). 

 

     Daňová povinnosť podľa pripravovanej novely pri dodaní tovaru vzniká dňom odovzdania 
tovaru v určitom mieste alebo dňom odovzdania tovaru prvému dopravcovi na prepravu, ak je 
dodanie tovaru spojené s odoslaním alebo prepravou tovaru; v ostatných prípadoch dňom, 
keď je príjemcovi umožnené nakladať s tovarom. Daňová povinnosť pri dodaní služby vzniká 
poskytnutím služby. Dovozom tovaru sa rozumie vstup tovaru z tretích štátov na územie 
Európskych spoločenstiev. 

 

     Ako už bolo spomenuté vyššie, existuje okruh zdaniteľných plnení, ktoré nepodliehajú 
dani z pridanej hodnoty. Ich rozsah upravuje § 26 a nasl. zákona NR SR č. 289/1995 Z.z. o 
dani z pridanej hodnoty: 

� poštové služby, 

� rozhlasové a televízne vysielacie služby, 

� finančné služby, 

� poisťovacie služby, 

� výchovné, vzdelávacie a vedecké služby, 

� služby zdravotnej starostlivosti, 

� služby sociálnej starostlivosti, 

� prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier, 

� prevod, prechod a prenájom nehnuteľností. 

 

     Pripravovaná novela zákona o dani z pridanej hodnoty bude okruh zdaniteľných plnení 
oslobodených od dane upravovať v §§ 28 až 48, pričom ich rozsah sa rozšíri. 

 

Registračná povinnosť 

     Položme si teraz otázku, za akých podmienok vzniká podnikajúcemu subjektu povinnosť 
stať sa platcom DPH. Zákon č. 289/1995 o dani z pridanej hodnoty v § 4 hovorí: „Platiteľom 
je osoba podliehajúca dani, ktorá je registrovaná ako platiteľ. Žiadosť o registráciu je povinná 
podať osoba podliehajúca dani, ktorá za najbližšie najviac tri predchádzajúce po sebe idúce 
kalendárne mesiace dosiahne obrat 750 000 Sk, a to najneskôr do 20. dňa kalendárneho 
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mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahne tento obrat. O registrácii platiteľa vydá 
daňový úrad osvedčenie o registrácii.“ 

     Pripravovaná novela zákona o dani z pridanej hodnoty však zavádza výraznú zmenu, 
pretože v § 4 návrhu sa uvádza: „Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo 
prevádzkáreň  v tuzemsku a ktorá dosiahla za najbližších najviac 12 predchádzajúcich po 
sebe idúcich kalendárnych mesiacov obrat 1 500 000 Sk, je povinná podať daňovému úradu 
žiadosť o registráciu pre daň.“ Táto formulácia je pomerne jednoznačná. Na rozdiel od 
úpravy podľa znenia zákona č. 289/1995, sa minimálna výška obratu pre registráciu platiteľa 
DPH zníži na polovicu. Preto je možné predpokladať, že sa počet platcov DPH podstatne 
zvýši. 

     Žiadosť o registráciu pre daň môže podať aj zdaniteľná osoba, ktorá nedosiahla obrat 
v zákonom určenej výške. Vtedy hovoríme o dobrovoľnej registrácii platiteľa DPH. Ak však 
podnikateľský subjekt nemusí a podá žiadosť o registráciu a tej sa následne vyhovie, musí byť 
platcom minimálne 12 mesiacov. Až po uplynutí tejto doby môže požiadať o zrušenie 
registrácie, ak však za posledné zákonom stanovené obdobie neprekročil hranicu obratu 
stanovenú zákonom.  

     Rovnako aj pre tých, ktorí sa stali platcami z povinnosti, platí podmienka, že o zrušenie 
registrácie môžu požiadať minimálne 12 mesiacov po registrácii za podmienky, že ich obrat 
za posledné zákonom stanovené obdobie nepresiahol čiastku obratu ustanovenú zákonom.  

     Ďalej zákon hovorí: „O registrácii pre daň vydá daňový úrad zdaniteľnej osobe osvedčenie 
a pridelí jej identifikačné číslo pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení sa zdaniteľná osoba 
stáva platiteľom dane“. 

 

Základ dane, sadzba dane a výpočet dane 

     Pravidlá pre výpočet dane upravuje zákon NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej 
hodnoty v paragrafoch 8 až 11. 

     Základom dane je každá odplata za zdaniteľné plnenie, ktorá je alebo má byť platená 
príjemcom plnenia alebo inou osobou, a to úplne alebo čiastočne v peniazoch alebo 
v naturáliách, znížená o daň na výstupe prislúchajúcu k zdaniteľnému plneniu.  

     Sadzba dane je 19 % (platná od 1. januára 2004). 

     Daň je povinný vypočítať platiteľ a vypočíta sa ako súčin základu dane a sadzby dane, ak 
je základom dane cena, ktorá neobsahuje daň. Ak sa daň vypočítava z ceny vrátane dane, určí 
sa podielom, kde v čitateli je cena vrátane dane vynásobená výškou sadzby dane 
a v menovateli súčet čisla 100 a sadzby dane. 

 

Príklad 4.4 

Vypočítajte výšku dane, ak základom je cena vrátane dane vo výške Sk 119 000,-. 

Dosadením do vzťahu uvedeného v zákone dostaneme: 

119 000 * 19 / (100 + 19) = 19 000,- 

Z príkladu vidíme, že ak by sme počítali daň zo základu bez dane (Sk 100 000,-), dospeli by 
sme k rovnakému výsledku. 
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Odpočítanie dane z pridanej hodnoty 

     Odpočítanie dane z pridanej hodnoty zaplatenej na vstupe od celkovej dane z pridanej 
hodnoty na výstupe, ako bolo uvedené v ilustratívnom príklade v úvode tejto časti, zákon 
presne vymedzuje v § 20.  

     Platiteľ môže odpočítať daň, ak zdaniteľné plnenie prijme na uskutočnenie svojich 
zdaniteľných plnení, pri ktorých vzniká daňová povinnosť resp. pri vývoze tovarov a služieb. 
Platiteľ nemôže odpočítať daň, ak zdaniteľné plnenie prijme na uskutočnenie svojich 
zdaniteľných plnení, ktoré sú oslobodené od dane resp. na výkon svojich činností, ktoré nie sú 
zdaniteľnými plneniami. 

     Pripravovaná novela upravuje odpočítanie dane v § 49, kde sa hovorí: „Právo odpočítať 
daň z tovaru alebo služby vzniká platiteľovi DPH v ten istý deň, kedy pri tomto tovare alebo 
službe vznikla daňová povinnosť. Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, 
daň z tovarov a služieb, ktoré použije na účely svojho podnikania v týchto prípadoch: 

a) ak je daň voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku z tovarov a služieb, 
ktoré sú alebo majú byť platiteľovi dodané, 

b) ak je daň uplatnená platiteľom pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného 
členského štátu EÚ, 

c) ak je daň zaplatená správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru. 

 

     Platiteľ DPH nemôže odpočítať daň na vstupe pri kúpe a nájme osobného automobilu, ani 
pri kúpe príslušenstva automobilu vrátane montáže okrem prípadu, ak predaj či nájom 
osobných automobilov je jeho predmetom podnikania a automobily boli nakúpené za účelom 
ďalšieho predaja alebo nájmu. Rovnako nemožno odpočítať daň na vstupe ani pri kúpe 
tovarov a služieb za účelom pohostenia a zábavy. 

 

Aktivita 4.2 

Zamyslite sa nad nasledujúcim problémom: 

Môže nastať prípad, kedy podnikateľ predáva tovary alebo služby, ktoré sú 
predmetom zdanenia daňou z pridanej hodnoty a zároveň také tovary alebo 
služby, ktoré sú od DPH oslobodené. 

Ako by ste postupovali pri odpočítaní dane v prípade, ak by určitá časť vašej 
produkcie (napr. 30 % hodnoty produkcie) bola oslobodená od dane z pridanej 
hodnoty? Je možné odpočítať Vami zaplatenú daň na vstupe?  

Návrh na riešenie aktivity nájdete v závere kapitoly. 

 

 

Pomerné odpočítanie dane  

     Pomerné odpočítanie dane je upravené v zákone č. 289/1995 o dani z pridanej hodnoty v § 
21 a uplatňuje sa v prípade, ak platiteľ použije tovary a služby pre dodávky tovarov a služieb, 
pri ktorých môže odpočítať daň a súčasne pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých nemôže 
odpočítať daň.  
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     Pre určenie pomerného odpočtu je nutné vypočítať tzv. koeficient.  

 

           výnosy (príjmy) bez dane z tovarov a služieb za kalendárny rok 

        pri ktorých je daň odpočítateľná 

koeficient =  

  výnosy (príjmy) bez dane zo všetkých tovarov a služieb za kalendárny rok 

 

     Pomerná výška odpočítateľnej dane sa vypočíta ako súčin dane na vstupe a koeficientu 
zaokrúhleného na štyri desatinné miesta. 

     Do výpočtu koeficienta sa nezahŕňajú príjmy súvisiace s predajom podniku, predajom 
majetku, ktorý platiteľ používal na účely svojho podnikania okrem zásob, z finančných 
služieb, ak sú poskytované príležitostne, rovnako z príležitostného prevodu nehnuteľností či 
nájmu nehnuteľností a pod. 

     V príslušnom kalendárnom roku používa daňovník na účel pomerného odpočítania dane 
koeficient vypočítaný za predchádzajúci kalendárny rok (hovoríme o predbežnom 
koeficiente). Ak daňovník vtedy ešte nepodnikal, koeficient na daný rok odhadne so súhlasom 
správcu dane. 

     Po skončení kalendárneho roka vypočíta platiteľ koeficient tým istým spôsobom, avšak 
z údajov aktuálne skončeného roka. Možný rozdiel medzi predbežným a konečným 
odpočítaním dane sa vysporiada v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka. 

     Pripravovaná novela zásadne problematiku pomerného odpočítania nezmení, koeficient sa 
však bude zaokrúhľovať na dve desatinné miesta. 

 

Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť DPH 

     Ak si má daňovník riadne splniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o dani z pridanej 
hodnoty, znamená to daň v správnej výške vypočítať a zároveň v požadovanom čase 
a spôsobe odviesť správcovi dane. Túto problematiku upravujú §§ 40 až 42 zákona NR SR č. 
289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, pričom pripravovaná novela ponecháva túto úpravu 
bez zásadných zmien. 

     Zdaňovacím obdobím platiteľa dane z pridanej hodnoty je kalendárny mesiac. Výnimku 
tvoria platitelia, ktorí dosiahli za predchádzajúci kalendárny rok obrat nižší ako 10 miliónov 
Sk. V tomto prípade je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok. Po skončení zdaňovacieho 
obdobia je daňovník povinný podať daňové priznanie.  

Lehota, počas ktorej je platiteľ povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň, je zákonom 
stanovená na 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Pre platiteľa s mesačným 
zdaňovacím obdobím to znamená do 25. dňa nasledujúceho mesiaca. Pre platiteľa so 
štvrťročným zdaňovacím obdobím to znamená do 25. dňa po skončení príslušného 
kalendárneho štvrťroka. Pripravovaná novela predpokladá zavedenie možnosti podať daňové 
priznanie elektronicky. 

     Pripravovaná novela taktiež nahrádza pojem „zaplatiť daň“ pojmom „zaplatiť vlastnú 
daňovú povinnosť“, pri čom vlastnou daňovou povinnosťou sa rozumie prevýšenie celkovej 
výšky dane za príslušné zdaňovacie obdobie nad celkovou výškou odpočítateľnej dane. 
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Aktivita 4.3 

Zamyslite sa nad nasledujúcim problémom: 

Čo sa stane, podľa Vášho názoru, ak v daňovom priznaní za zdaňovacie 
obdobie prevýši odpočítateľná daň (daň na vstupe) samotnú daň na výstupe? 
Je možné, aby bol tento rozdiel daňovníkovi vrátený správcom dane? 

Návrh na riešenie aktivity nájdete v závere kapitoly. 

 

 

Nadmerný odpočet 

     Problematika nadmerného účtu je upravená v § 24 zákona NR SR č. 289/1995 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty, pričom v pripravovanej novele ho bude upravovať § 79. 

     Nadmerným odpočtom sa rozumie prevýšenie celkovej odpočítateľnej dane (dane na 
vstupe) za príslušné zdaňovacie obdobie nad celkovou daňou za príslušné zdaňovacie obdobie 
(daňou na výstupe). Ak vznikne platiteľovi nadmerný odpočet v zdaňovacom období (mesiac, 
štvrťrok), odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom 
zdaňovacom období. Ak platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej 
povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období, daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný 
odpočet alebo jeho časť do 30 dní od podania žiadosti o vrátenie nadmerného odpočtu. Túto 
žiadosť možno podať najskôr pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 
nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol.  

      

Príklad 4.5 

Predpokladajme nasledovnú výšku dane na vstupe a dane na výstupe u daňovníka, u ktorého 
je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac: 

 

Mesiac Daň na 
vstupe 

Daň na 
výstupe 

Vlastná daňová 
povinnosť 

Marec 116 500 107 000 -9 500 

Apríl 105 000 135 000 +30 000 

Máj 117 000 103 500 -3 500 

Jún 114 250 115 000 + 750 

 

Ako si bude podnikateľ uplatňovať nadmerný odpočet? 

1. v mesiaci marec vznikol nadmerný odpočet Sk 9 500,- 

- daňové priznanie k DPH podá najneskôr do 25. apríla 

- žiadnu daň neplatí, ale eviduje nadmerný odpočet ako pohľadávku voči správcovi 
dane, o ktorú môže znížiť vlastnú daňovú povinnost v nasledujúcom zdaňovacom 
období - t. j. v apríli 
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2. v mesiaci apríl vznikla vlastná daňová povinnosť Sk 30 000,- 

- daňové priznanie k DPH podá najneskôr do 25. mája 

- zároveň k tomuto termínu musí odviesť vlastnú daňovú povinnosť správcovi dane 

- neodvedie ju v plnej výške, ale zníženú o pohľadávku, ktorá vznikla z nadmerného 
odpočtu za minulý mesiac, teda vo výške Sk 20 500,- (30 000 - 9 500) 

3. v mesiaci máj vznikol nadmerný odpočet vo výške Sk 3 500,- 

- daňové priznanie k DPH podá najneskôr do 25. júna 

- žiadnu daň neplatí, ale eviduje nadmerný odpočet ako pohľadávku voči správcovi 
dane, o ktorú môže znížiť vlastnú daňovú povinnosť v nasledujúcom zdaňovacom 
období - t. j. v júni 

4. v mesiaci jún vznikla vlastná daňová povinnosť Sk 750,- 

- daňové priznanie k DPH podá najneskôr do 25. júla 

- zároveň k tomuto termínu musí odviesť vlastnú daňovú povinnosť správcovi dane 

- neodvedie ju však vôbec, pretože tento záväzok voči správcovi dane zníži v plnej 
miere o nadmerný odpočet, ktorý dosiahol v mesiaci máj. Nakoľko zvyšnú časť 
nadmerného odpočtu vo výške Sk 2 750, - (3 500 - 750) nemôže viac uplatniť, 
podá najskôr 25. júla žiadosť o vrátenie nadmerného odpočtu. Správca dane mu 
túto čiastku poukáže do 30 dní od podania žiadosti.  

 

     Výkladom problematiky nadmerného odpočtu ukončíme podkapitolu zaoberajúcu sa 
najvýznamnejšou nepriamou daňou – daňou z pridanej hodnoty. V závere kapitoly Vás ešte 
čakajú dve úlohy, ktorých úspešné riešenie závisí na tom, ako pozorne ste preštudovali 
predchádzajúcu podkapitolu. Riešenie spomínaných úloh nájdete v samom závere. 

 

4.6 Nepriame dane zo špecifickej spotreby - spotreb né dane 

     V úvode kapitoly sme nepriame dane rozdelili do dvoch skupín tak, ako ich člení aktuálna 
sústava daní platná v Slovenskej republike. Prvú skupinu tvorila daň z pridanej hodnoty ako 
nepriama daň zo všeobecnej spotreby, ktorej daňovníkmi sú všetci spotrebitelia. Je to typ 
univerzálnej dane z konečnej spotreby, ktorá nemôže dostatočným spôsobom postihnúť 
zdanenie vybraných skupín výrobkov. Túto funkciu plnia spotrebné dane. Do druhej skupiny 
nepriamych daní teda zaraďujeme: 

� spotrebná daň z piva, 

� spotrebná daň z vína, 

� spotrebná daň z liehu, 

� spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov, 

� spotrebná daň z minerálnych olejov. 

 

     Výber okruhu výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani pri prechode na novú daňovú 
sústavu po roku 1989 logicky vyplynul z dlhodobej tradície vyššieho daňového zaťaženia 
týchto výrobkov, ktorý súčasne zodpovedal výberu takýchto výrobkov v iných krajinách 
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uplatňujúcich spotrebné dane. Zároveň zodpovedá predmetom spotrebnej dane ustanovených 
príslušnou smernicou Európskej únie. 

     Vyššie daňové zaťaženie spotrebnou daňou (v niektorých predmetoch spotrebnej dane 
predstavuje viac ako 100 % ceny výrobku) znamená, že ide o daňovo vysoko citlivé a 
rizikové výrobky, a preto je potrebné vytvoriť také legislatívne rámce, ktoré v maximálnej 
miere obmedzia priestor pre možné daňové úniky. Výnos zo spotrebných daní predstavuje 
nezanedbateľný, relatívne stabilný príjem štátneho rozpočtu závislý od konečnej spotreby 
vybraných skupín výrobkov, ktorá je nepriamo regulovaná aj výškou daňového zaťaženia. 

     Čo je charakteristické pre tento druh nepriamych daní? Na rozdiel od dane z pridanej 
hodnoty, ktorá je tzv. viacstupňovou daňou, keďže sa uplatňuje na každom stupni v procese 
výroby a obehu, je spotrebná daň jednostupňovou daňou. Vyberá sa na jednom stupni, a to v 
zásade pri vyskladnení vybraného výrobku od výrobcu, pretože sa výrobok stáva zdaniteľným 
už v čase výroby, alebo pri jeho dovoze na daňové územie (viď príklad č. 1 - pozn. aut.). 
Uvedeným mechanizmom sa zabezpečuje zníženie rizika možných daňových únikov tým, že 
vyrobený alebo dovezený predmet spotrebnej dane pri pohybe od výrobcu k spotrebiteľovi je 
zdanený, nakoľko neexistujú žiadne objektívne dôvody, aby sa rizikový predmet dane 
„pohyboval“ nezdanený. Pri spotrebnej dani sa uplatňuje tzv. princíp cieľa, čo v praxi 
znamená, že daňová povinnosť vzniká pri uvoľnení predmetu dane pre konečnú spotrebu 
v krajine, kde ku konečnej spotrebe dochádza. 

     Zákon o spotrebnej dani musí svojimi ustanoveniami zabezpečovať neutralitu tejto dane, 
ktorá je jedným zo základných princípov nepriamych daní. Neutralita má byť zabezpečená 
tým, že samotné zdanenie spotrebnou daňou a sadzby spotrebnej dane nemajú prihliadať na:  

� postavenie daňového dlžníka, prípadne jeho veľkosť, 

� sociálne, ekologické alebo ekonomické vplyvy, 

� pôvod výrobku (dovoz, resp. v tuzemsku vyrobený výrobok). 

 

     Spotrebné dane sú súčasťou slovenskej daňovej sústavy od roku 1993. Nahradili spoločne 
s daňou z pridanej hodnoty dovtedy uplatňovanú daň z obratu. V roku 1993 upravoval 
spotrebné dane spoločný zákon pre pať predmetov dane (uhľovodíkové palivá a mazivá, lieh, 
pivo, víno, tabak a tabakové výrobky), ktorý bol vypracovaný v podmienkach ČSFR. 
Problémom bolo, že spoločný zákon neprihliadal na špecifiká jednotlivých predmetov dane, 
ako sú rôzne chemické a fyzikálne vlastnosti predmetov dane, účel ich použitia, rozdielnosť 
okruhu a počtu platiteľov a pod. Tieto a ďalšie problémy spôsobovali nezrovnalosti 
a konfliktné situácie vrátane daňových únikov. Riešením sa stalo vypracovanie piatich 
samostatných zákonov o spotrebných daniach pre jednotlivé predmety dane, ktoré nadobudli 
účinnosť od 1. januára 1994. Aktuálna sústava spotrebných daní pozostáva rovnako z piatich 
samostatných zákonov, ktorých pripravovaná novelizácia zabezpečí ich súlad s právom 
Európskej únie. 

     Vzhľadom ku skutočnosti, že v čase vypracovávania tohto študijného textu boli na 
rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predložené materiály pre novelizáciu všetkých 
piatich zákonov o spotrebných daniach, uvádzame v samom závere tejto kapitoly 
najvýznamnejšie zmeny, ktoré pri dodržaní legislatívneho plánu vstúpia do platnosti a 
nadobudnú účinnosť od 1. mája 2004. 
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4.7 Spotrebná da ň z piva 

     Spotrebná daň z piva je upravená zákonom NR SR č. 310/93 Z. z., ktorý bol šesťkrát 
novelizovaný, posledný krát zákonom č. 242/2003 Z. z. s účinnosťou od 1. augusta 2003.  

     Predmetom dane je pivo vyrobené v tuzemsku alebo dovezené do tuzemska. Pivom sa na 
účely tohto zákona rozumie alkoholický nápoj s obsahom alkoholu viac ako 0,5% objemu, 
ktorý vznikol liehovým kvasením mladiny ako aj jeho zmes s nealkoholickými nápojmi. 

     Platiteľom dane sú právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré pivo v tuzemsku vyrábajú, 
dovážajú, vyvážajú alebo len na základe príslušných ustanovení zákona uplatňujú nárok na 
vrátenie zaplatenej spotrebnej dane. Platiteľ dane je povinný registrovať sa u miestne 
príslušného daňového úradu najneskôr do vzniku prvej daňovej povinnosti alebo vzniku 
prvého nároku na vrátenie zaplatenej dane. 

     Daňová povinnosť vzniká u výrobcu dňom vyskladnenia alebo výčapu piva a to aj v 
prípade, ak sa konečná spotreba uskutočňuje u výrobcu. Rovnako vzniká daňová povinnosť aj 
v momente, keď došlo k odcudzeniu prepravovaného nezdaneného piva resp. keď boli 
zúčtované straty na majetku na ťarchu účtu mánk a škôd. Subjektu, ktorý pivo do tuzemska 
dováža, vzniká daňová povinnosť dňom vzniku colného dlhu. 

     Základom dane je množstvo piva, pri ktorom vznikla daňová povinnosť, vyjadrené 
v hektolitroch. 

     Sadzby dane sú ustanovené absolútnou čiastkou dane v Sk na hektoliter / stupeň Plato22 
nasledovne:  

� základná sadzba dane   50 Sk / stupeň Plato / hl, 

� znížená sadzba dane   37 Sk / stupeň Plato / hl. 

     Súčasná výška sadzieb dane u piva už dosiahla resp. prevýšila úroveň minimálnej sadzby 
dane ustanovenej v príslušnej smernici EÚ. 

     Znížená sadzba dane sa uplatní na pivo vyskladnené malým pivovarom. Malý pivovar na 
účely tohto zákona je právnická alebo fyzická osoba, ktorá vyrába pivo v rámci podnikania a 
množstvo vyskladneného piva za kalendárny rok nie je väčšie ako 200 000 hl. Zároveň 
nesmie mať na obchodnom imaní alebo hlasovacích právach malého pivovaru podiel iná 
osoba, ktorá v rámci podnikania vyrába pivo a pivo v malom pivovare nesmie byť vyrábané 
v licencii. 

     Výpočet spotrebnej dane z piva je súčin množstva piva v hektolitroch, koncentrácie piva 
v stupňoch Plato a príslušnej sadzby dane. Na desatinné miesta pri stupňoch Plato sa 
neprihliada. Daň sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor. Platiteľ je povinný vypočítať si daň 
sám. Daň z dovezeného piva vypočíta správca dane. 

     Od dane je oslobodené pivo vo viacerých prípadoch, napr. ak ide o priemyselné 
spracovanie piva na výrobok, ktorý nepodlieha spotrebnej dani, pivo odobraté ako vzorky na 
účely úradnej kontroly, skúšky alebo zistenia, resp. pivo pri vývoze. Ak je teda pivo vyvážané 
priamo výrobcom bez prostredníctva nepriameho zástupcu, je oslobodené od dane.  

                                                 
22 stupňom Plato sa rozumie obsah extraktu pôvodnej mladiny vyjadrený v hmotnostných percentách, pričom 
mladinou rozumieme roztok cukrov a ostatných látok získaný z rôznych druhov sladov, cukru alebo nesladových 
obilnín, povarený s chmeľom. Jedná sa teda o zaužívané stupne piva, napr. 10°, 12° . 
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     Nárok na vrátenie dane má platiteľ pri vývoze zdaneného piva v rámci podnikateľskej 
činnosti, prevzatí piva vráteného odberateľom a vysporiadaní nárokov z vád piva. Nárok na 
vrátenie dane je v lehote 10 dní od predloženia daňového priznania, ak bola daň zaplatená. 

     Platiteľ, ktorému vznikla daňová povinnosť, je povinný predložiť správcovi dane daňové 
priznanie najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy vznikla daňová 
povinnosť, s výnimkou dovozu, kedy sa splatnosť dane riadi osobitným predpisom. 
Zdaňovacím obdobím je teda kalendárny mesiac a daň je splatná do 25 dní po skončení 
zdaňovacieho obdobia. Správcom dane pri tuzemskej výrobe piva je príslušný daňový úrad, 
pri dovoze piva colný úrad.  

 

Príklad 4.6 

Predpokladajme výrobcu piva, ktorého nie je možné považovať za malý pivovar. V mesiaci 
január vyrobil a vyskladnil 25 500 hektolitrov 10°-stupňového piva a 15 500 hektolitrov 12°-
stupňového piva. Koľko odvedie na spotrebnej dani a kedy? 

Základom dane je množstvo piva v hektolitroch, teda 25 500 hl 10°-stupňového piva a 15 500 
hl 12°-stupňového piva. Sadzba dane je 50 Sk za hektoliter a stupeň plato. 

Výška daňovej povinnosti: 

50 * 25 500 hl * 10°  = 12 750 000 Sk 

50 * 15 500 hl * 12° =   9 300 000 Sk 

Spolu   = 22 050 000 Sk 

 

Daňové priznanie musí podať najneskôr do 15. februára a daň zaplatiť najneskôr do 25. 
februára správcovi dane - teda miestne príslušnému daňovému úradu. 

 

4.8 Spotrebná da ň z liehu 

     Spotrebná daň z liehu je upravená zákonom NR SR č. 229/95 Z. z., ktorý bol šesťkrát 
novelizovaný, posledný krát zákonom č. 392/2002 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2003.  

     Predmetom dane je lieh vyrobený v tuzemsku alebo lieh do tuzemska dovezený, pričom na 
účely zákona sa liehom rozumie etylalkohol obsiahnutý v tovare kódu colného sadzobníka 
kombinovanej nomenklatúry 2207, 2208 alebo inej kapitoly ako 22, ak je obsah liehu vyšší 
ako 1,2% objemu, a 2204, 2205 a 2206, ak je obsah liehu vyšší ako 22% objemu. 

     Platiteľom dane sú právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré lieh vyrábajú, dovážajú, 
vyvážajú alebo len na základe príslušných ustanovení zákona uplatňujú nárok na vrátenie 
zaplatenej spotrebnej dane a Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. Platiteľ 
dane je povinný registrovať sa u miestne príslušného daňového úradu najneskôr v deň vzniku 
prvej daňovej povinnosti alebo vzniku prvého nároku na vrátenie dane alebo oslobodenia od 
dane. 

     Daňová povinnosť vzniká dňom vyskladnenia liehu resp. dňom prevodu vlastníckeho 
práva k liehu, dňom neoprávneného odobratia liehu pri jeho výrobe, dňom neoprávneného 
odobratia liehu zo zásob liehu alebo pri preprave liehu, dňom zúčtovania manka alebo škody 
na majetku, dňom prekročenia určenej normy straty liehu pri výrobe a obehu liehu a pod. 
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     Daňová povinnosť pri dovoze liehu vzniká dňom prijatia písomného colného vyhlásenia na 
prepustenie liehu do príslušného režimu alebo dňom, v ktorom colný dlh vznikol iným 
spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia. Dovozom liehu sa rozumie: 

� prepustenie liehu do režimu voľného obehu, 

� prepustenie liehu do režimu uskladňovania v colnom sklade, 

� prepustenie liehu do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme navracania, 

� prepustenie liehu späť do režimu voľného obehu z režimu pasívneho 
zušľachťovacieho styku, 

� prepustenie liehu do režimu voľného obehu iným spôsobom, ako prijatím colného 
vyhlásenia. 

 

     Základom dane je množstvo liehu, ktoré podlieha daňovej povinnosti, vyjadrené v litroch 
absolútneho alkoholu. Absolútnym alkoholom sa rozumie 100 %/tný etylalkohol pri teplote 
20°C.  

     Sadzby dane sú ustanovené absolútnou čiastkou dane v Sk na jednotku množstva, ktorou je 
liter absolútneho alkoholu. V súčasnosti predstavuje sadzba dane spotrebnej dane z liehu 
sumu Sk 250,- na liter absolútneho alkoholu. Táto výška sadzby dane u liehu mierne 
prevyšuje úroveň minimálnej sadzby dane ustanovenej v smernici č. 92/84/EHS. 

     Výpočet spotrebnej dane z liehu je súčin základu dane a určenej sadzby dane. Platiteľ je 
povinný daň sám vypočítať, s výnimkou dovozu, kedy daň vypočíta colný orgán. 

     Od dane je lieh oslobodený vo viacerých prípadoch, napr. ak je: 

� vyskladnený na účely štátnych hmotných rezerv,  

� použitý v rámci podnikateľskej činnosti ako surovina pri výrobe výrobkov, ktoré 
nepodliehajú spotrebnej dani, resp. sú od dane oslobodené, 

� odobratý na potravinárske skúšky a na výskumné účely, týkajúce sa predmetu dane, na 
zdravotnícke účely,  

� použitý na denaturáciu u platiteľa, všeobecne denaturovaný a osobitne 
denaturovaný, použitý na určený účel,  

� obsiahnutý v tovare, ktorý je predmetom dane z dôvodu obsahu liehu ale nie je určený 
ako nápoj na konzumáciu alebo je produktom chemickej výroby a je znehodnotený na 
potravinárske účely, 

� vyskladnený pre pestovateľa v množstve dvoch tretín z vyrobeného množstva liehu za 
jedno výrobné obdobie, najviac však z vyrobeného množstva 18 litrov alkoholu, 

� vyvezený priamo výrobcom. 

 

     Nárok na vrátenie dane má platiteľ pri 

� vývoze zdaneného liehu v rámci podnikateľskej činnosti, ak vývozcom je platiteľ 
dane, ktorý nie je výrobcom, 

� použití zdaneného liehu na výrobu predmetu dane, 

� prevzatí vráteného zdaneného liehu. 
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     Platiteľ, ktorému vznikla daňová povinnosť, je povinný predložiť správcovi dane daňové 
priznanie najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy vznikla daňová 
povinnosť. Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac a daň je splatná do 25 dní po skončení 
zdaňovacieho obdobia. Správcom dane pri tuzemskej výrobe liehu je príslušný daňový úrad, 
pri dovoze liehu colný úrad. V prípade dovozu liehu je daň splatná v lehote splatnosti cla 
podľa osobitného predpisu s výnimkou dovozu vo forme prepustenia liehu do režimu 
uskladňovania v colnom sklade, kedy je daň splatná do 30 dní ododňa prepustenia liehu do 
spomínaného režimu. 

 

Príklad 4.7 

Predpokladajme podnikateľa, ktorý je dovozcom kubánskeho rumu. Za mesiac august 
doviezol a do režimu voľného obehu mu bolo prepustených 14 000 fliaš tohto nápoja 
s objemom 0,7 l. Obsah alkoholu je 40 %. Akú výšku spotrebnej dane z liehu mu vypočíta 
colný orgán a do kedy musí podať daňové priznanie? 

Výška spotrebnej dane sa vypočíta: 

250 Sk * 40 % / 100 % * 0,7 l * 14 000 ks = Sk 980 000,- 

Daňové priznanie je povinný podať najneskôr do 15. septembra daného roku. 

 

4.9 Spotrebná da ň z vína 

     Spotrebná daň z vína je upravená zákonom NR SR č. 309/93 Z. z., ktorý bol päťkrát 
novelizovaný, posledný krát zákonom č. 390/2002 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2003.  

     Predmetom dane je víno v tuzemsku vyrobené a do tuzemska dovezené, pričom vínom sa 
rozumie víno tiché (tovar kódu 2204, 2205 a 2206 colného sadzobníka), šumivé víno a 
medziprodukty. 

Platiteľom dane sú právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré v rámci podnikateľskej 
činnosti víno vyrábajú, dovážajú, vyvážajú alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, 
u ktorej došlo k vzniku daňovej povinnosti podľa príslušných ustanovení zákona. Platiteľ 
dane je povinný registrovať sa u miestne príslušného daňového úradu najneskôr nasledujúci 
pracovný deň po vzniku prvej daňovej povinnosti alebo najneskôr pred vznikom prvého 
nároku na vrátenie. 

     Daňová povinnosť vzniká dňom vyskladnenia vína z výrobného podniku, dňom vzniku 
colného dlhu (pri dovoze), správcovi dane dňom uvedenia nezdaneného vína do obehu, dňom 
odcudzenia nezdaneného vína platiteľovi a pod. 

     Základom dane je množstvo vína vyjadrené v hektolitroch. 

     Sadzby dane sú v súčasnosti určené:  

� tiché víno 0 Sk/hl,  

� šumivé víno s výnimkou šumivého vína s obsahom alkoholu nie viac ako 8,5% 
objemu 2 400 Sk/hl,  

� šumivé víno s obsahom alkoholu nie viac ako 8,5% objemu 1 700 Sk/hl, 

� medziprodukty 2 400 Sk/hl.  
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     Výpočet spotrebnej dane z vína je daný súčinom základu dane, teda množstva vína 
v hektolitroch a sadzby dane. Daň z vyskladneného vína je platiteľ povinný vypočítať si sám. 
Daň z dovezeného vína vypočíta správca dane. 

     Od dane je oslobodené víno vo viacerých prípadoch, napr.: 

� spotrebované vo výrobnom podniku na nevyhnutné prevádzkové a technologické 
skúšky alebo odobraté správcami dane na daňové účely, 

� odovzdané ako vzorky na vykonanie kvalitatívnej skúšky z vlastného podnetu platiteľa 
oprávnenému orgánu alebo odobraté z podnetu tohto orgánu. Od dane je tiež 
oslobodené víno vyskladnené v množstve podľa propozícií súťaže alebo výstavy vín,  

� zničené pred vznikom daňovej povinnosti neodvrátiteľnou udalosťou s výnimkou 
odcudzenia nezdaneného vína, ako aj zničené na podnet oprávneného orgánu ako 
nespôsobilé na pitie a priemyselné spracovanie, 

� vyskladnené  na priemyselné spracovanie na výrobok, ktorý nepodlieha dani podľa 
tohto zákona, 

� vyvážané jeho výrobcom bez prostredníctva nepriameho zástupcu, a i. 

 

     Nárok na vrátenie dane má platiteľ pri vývoze vína v rámci podnikateľskej činnosti, pri 
prevzatí vína na výrobu iného druhu vína podľa spôsobu spracovania a na stáčanie do obalov, 
v ktorých sa vyskladňuje na konečnú spotrebu, pri nesprávnom výpočte dane v neprospech 
odberateľa resp. pri preukázateľnom prevzatí vína vráteného odberateľom. Nárok na vrátenie 
dane je v lehote 10 dní od predloženia daňového priznania, ak bola daň zaplatená a platiteľ 
má daňový doklad prípadne dobropis. 

     Platiteľ, ktorému vznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane, je povinný 
predložiť správcovi dane daňové priznanie najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, kedy vznikla daňová povinnosť. Zdaňovacím obdobím je teda kalendárny mesiac a 
daň je splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, s výnimkou dovozu, kedy sa 
splatnosť dane riadi osobitným predpisom. Správcom dane pri tuzemskej výrobe vína je 
príslušný daňový úrad, pri dovoze vína colný úrad. 

 

Príklad 4.8 

Predpokladajme vinársky podnik vyrábajúci šumivé vína, ktorých produkcia za mesiac 
november bola nasledovná: 

� šumivé víno klasické       350 000 fliaš 

� šumivé víno s obsahom alkoholu nie viac ako 8,5 % objemu 125 000 fliaš 

Objem jednej fľaše je 0,7 litra. Aká je výška spotrebnej dane z vína pri danej produkcii za 
mesiac november? Kedy podá vinársky podnik daňové priznanie a do kedy musí daň uhradiť? 

Základom dane je množstvo vína v hektolitroch, teda 2 450 hl klasickéhu šumivého vína a 
875 hl šumivého vína s nižším obsahom alkoholu ako 8,5 % objemu (prepočetna hektolitre: 
350 000 fliaš * 0,7 litra / 100 litrov, resp. 125 000 fliaš * 0,7 litra / 100 litrov). 

Výška daňovej povinnosti:    2400 * 2 450 hl = 5 880 000 Sk 

1700 *    875 hl = 1 487 500 Sk 

  Spolu               =  7 367 500 Sk 
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Daňové priznanie musí podať najneskôr do 15. decembra a daň zaplatiť najneskôr do 23. 
decembra správcovi dane - teda miestne príslušnému daňovému úradu (o dva dni skôr ako 
zvyčajne kvôli vianočným sviatkom). 

 

4.10 Spotrebná da ň z tabaku a tabakových výrobkov 

     Spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov je upravená zákonom č. 312/93 Z. z., ktorý 
bol trinásťkrát novelizovaný, posledný krát zákonom č. 243/2003 Z. z. z 27. júna 2003 
s účinnosťou od 1. augusta 2003.  

     Predmetom dane sú v tuzemsku vyrobené a do tuzemska dovezené tabakové výrobky, 
pričom sa na účely zákona tabakovými výrobkami rozumejú cigareta, cigara, cigarka, tabak 
na fajčenie, žuvací a šnupací tabak. 

     Platiteľom dane sú právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré tabakové výrobky 
vyrábajú, dovážajú, vyvážajú alebo len na základe príslušných ustanovení zákona uplatňujú 
nárok na vrátenie zaplatenej spotrebnej dane. Platiteľ dane je povinný registrovať sa u miestne 
príslušného daňového úradu najneskôr do vzniku prvej daňovej povinnosti alebo vzniku 
prvého nároku na vrátenie dane. Platiteľ, ktorý je výrobcom, dovozcom alebo vývozcom 
cigariet, je povinný po registrácii písomne požiadať Ministerstvo financií Slovenskej 
republiky o pridelenie registračného odberného čísla, ktoré je potrebné pre odber kontrolných 
známok, ktorými sa označujú spotrebiteľské balenia cigariet. Spotrebiteľské balenie cigariet 
musí byť označené už pred vznikom daňovej povinnosti. 

     Daňová povinnosť vzniká výrobcovi dňom vyskladnenia tabakových výrobkov alebo 
dňom odcudzenia nezdanených tabakových výrobkov pri preprave, dovozcovi pri dovoze 
tabakových výrobkov dňom vzniku colného dlhu, právnickej alebo fyzickej osobe dňom 
odcudzenia nezdanených tabakových výrobkov, správcovi dane dňom uvedenia nezdanených 
tabakových výrobkov do obehu a i. 

     Základom dane je vyskladnené alebo dovezené množstvo tabakových výrobkov vyjadrené 
v kusoch alebo kilogramoch, ktoré podlieha daňovej povinnosti.  

     Sadzby dane sú ustanovené absolútnou čiastkou dane v Sk na jednotku množstva, ktorou je 
kus v prípade cigariet, cigariek a cigár alebo kilogram v prípade tabakového zvyšku, 
cigaretového tabaku na vlastnoručné šúľanie cigariet, ostatného tabaku na fajčenie 
a žuvacieho a šnupacieho tabaku. V krajinách Európskej únie je u cigariet zavedená 
kombinovaná sadzba dane, ktorá pozostáva zo špecifickej časti sadzby dane a percentuálnej 
časti sadzby dane. Sadzby dane v Slovenskej republike sú ustanovené takto: 

� tabakový zvyšok   1350 Sk/kg 

� cigary, cigarky   1,40 Sk/ks 

� cigarety s dĺžkou do 70 mm  1,40 Sk/ks 

� cigarety s dĺžkou nad 70 mm  1,40 Sk/ks 

� cigaretový tabak na vlastnoručné 

šúľanie cigariet   1350 Sk/kg 

� ostatný tabak na fajčenie  1350 Sk/kg 

� žuvací tabak a šňupací tabak  1350 Sk/kg 
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     Súčasná výška sadzieb dane na tabak a tabakové výrobky v Slovenskej republike už 
dosiahla úroveň minimálnej sadzby dane ustanovenej v príslušnej smernici EÚ, s výnimkou 
výšky sadzby spotrebnej dane platnej na cigarety, kde má Slovenská republika schválené 
päťročné prechodné obdobie na dosiahnutie minimálnej sadzby spotrebnej dane z cigariet. 

     Výpočet spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov je súčinom príslušnej sadzby 
dane a základu dane, teda množstva tabakových výrobkov vyjadrených v kusoch alebo 
kilogramoch. Platiteľ je povinný vypočítať si daň sám. Daň z dovezených tabakových 
výrobkov resp. tabaku vypočíta správca dane. 

     Od dane je oslobodený tabak a tabakové výrobky vo viacerých prípadoch, napr.: 

� odovzdané ako vzorky na vykonanie kvalitatívnej skúšky z vlastného podnetu platiteľa 
oprávnenému orgánu alebo odobraté z podnetu tohto orgánu,  

� dovezené výrobcom bez prostredníctva druhej osoby na výrobu tabakových výrobkov,  

� vyvezené priamo výrobcom vzhľadom k tomu, že nedochádza ku konečnej spotrebe 
tabakových výrobkov v tuzemsku. Ak vývoz uskutočňuje iný subjekt ako výrobca, má 
nárok na vrátenie dane. 

� vyvezené platiteľom, ak sú označené vývoznou známkou alebo známkou krajiny, do 
ktorej sa tabakové výrobky vyvážajú. 

 

     Nárok na vrátenie dane má platiteľ pri vývoze zdanených tabakových výrobkov v rámci 
podnikateľskej činnosti a prevzatí zdanených tabakových výrobkov na výrobu výrobkov 
a balenie do obalov, v ktorých sa vyskladňujú na konečnú spotrebu. Nárok na vrátenie dane je 
v lehote 10 dní od predloženia daňového priznania, ak bola daň zaplatená. 

     Platiteľ, ktorému vznikla daňová povinnosť, je povinný predložiť správcovi dane daňové 
priznanie najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy vznikla daňová 
povinnosť, s výnimkou dovozu, kedy sa splatnosť dane riadi osobitným predpisom. 
Zdaňovacím obdobím je teda kalendárny mesiac a daň je splatná do 25 dní po skončení 
zdaňovacieho obdobia. Správcom dane pri tuzemskej výrobe tabaku a tabakových výrobkov 
je príslušný daňový úrad, pri dovoze colný úrad.  

 

Príklad 4.9 

Predpokladajme obchodníka s tabakovými výrobkami, ktorý v mesiaci február doviezol 
nasledovný sortiment výrobkov: 

� 1 500 ks balení cigaretového tabaku na šúľanie cigariet, 

� 13 200 kartónov krátkych cigariet (70 mm), 

� 10 850 kartónov dlhých cigariet (100 mm), 

� 1 000 ks balení šňupacieho tabaku. 

 

Vypočítajte výšku spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov, ktorú mu za mesiac 
február vyrúbi colný úrad, ak viete: 

� 1 ks balenia cigaretového tabaku na šúľanie cigariet má 150 gramov, 

� v kartóne cigariet je 10 škatuliek, každá škatuľka obsahuje 20 ks cigariet, 
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� 1 ks balenia šňupacieho tabaku váži 7 gramov. 

 

Základom dane je množstvo tabakových výrobkov v kusoch resp. kilogramoch. To znamená: 

� 225 kg cigaretového tabaku na šúľanie cigariet (1500 ks * 0,150 kg), 

� 2 640 000 ks krátkych cigariet, 

� 2 170 000 ks dlhých cigariet, 

� 7 kg šňupacieho tabaku. 

 

Výška daňovej povinnosti: 

225 kg * 1350 Sk   =    303 750 Sk 

2 640 000 ks * 1,40 Sk = 3 696 000 Sk 

2 170 000 ks * 1,40 Sk = 3 038 000 Sk 

1350 * 7 kg    =        9 450 Sk 

Spolu     = 7 047 200 Sk 

 

Colný úrad vyrúbi spotrebnú daň z tabaku a tabakových výrobkov vo výške Sk 7 047 200,-. 

 

4.11 Spotrebná da ň z minerálnych olejov 

     Spotrebná daň z minerálnych olejov je upravená zákonom NR SR č. 239/2001 Z. z., ktorý 
bol štyrikrát novelizovaný, posledný krát zákonom 248/2003 Z. z. 10. júla 2003 s účinnosťou 
od 1. augusta 2003.  

     Platný zákon o spotrebnej dani z minerálnych olejov je založený  

� na existencii daňových skladov, ktorými sa môžu stať výlučne podniky na výrobu 
minerálnych olejov a sklady minerálnych olejov za podmienok ustanovených 
zákonom,  

� na existencii užívateľských podnikov, ktoré sú v rámci podnikania oprávnené 
používať daňovo zvýhodnené minerálne oleje a registrovaných obchodníkov, ktorí 
v rámci podnikania obchodujú s minerálnymi olejmi bez pozastavenia dane, prípadne 
s niektorými daňovo zvýhodnenými minerálnymi olejmi, 

� na monitorovaní pohybu tovarov podliehajúcich spotrebnej dani,  

� na systéme finančných zábezpek vo výške spotrebnej dane pripadajúcej na množstvo 
minerálnych olejov uvedených do daňového voľného obehu za stanovené obdobie 
alebo prepravovaných v pozastavení dane. 

 

     Daňovým skladom sa rozumie priestorovo a stavebne ohraničené miesto, kde 
prevádzkovateľ daňového skladu minerálny olej v pozastavení dane vyrába, spracúva, mieša 
prípadne označuje, skladuje, prijíma alebo odosiela. 
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     Pozastavením dane sa rozumie daňový režim, v ktorom sa vznik daňovej povinnosti 
posunie až na deň, v ktorom sa minerálny olej uvedie do daňového voľného obehu. 

     Správcom spotrebnej dane z minerálnych olejov je príslušný colný úrad, a to ako pri 
dovoze predmetu dane, tak i v tuzemsku.  

     Predmetom dane sú minerálne oleje vyrobené na daňovom území alebo dovezené na 
daňové územie, pričom daňovým územím sa rozumie územie Slovenskej republiky. 

     Daňová povinnosť vzniká dňom: 

� vyňatia minerálneho oleja z pozastavenia dane, 

� vyrobenia minerálneho oleja mimo pozastavenia dane, 

� prijatia písomného colného vyhlásenia na prepustenie minerálneho oleja do colného 
režimu voľný obeh, ak na takýto minerálny olej nenadväzuje pozastavenie dane, 

� vzniku colného dlhu nezákonným dovozom minerálneho oleja, 

� zistenia odcudzenia minerálneho oleja v pozastavení dane, a i. 

 

     Zákon na rozdiel od predchádzajúcich definuje pojem daňový dlžník, ktorým je každá 
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej vznikla daňová povinnosť podľa tohto zákona. 
Taxatívne vymenovanie daňových dlžníkov organicky nadväzuje na jednotlivé prípady vzniku 
daňovej povinnosti. 

     Základom dane je množstvo minerálneho oleja vyjadrené v litroch alebo kilogramoch.  

     Sadzba dane je ustanovená nasledovne: 

� motorový benzín v závislosti od začlenenia podľa kódov kombinovanej nomenklatúry 
Sk 15 500/1000 litrov resp. Sk 18 000/1000 litrov, 

� stredný olej  Sk 14 500/1000 litrov, 

� plynový olej  Sk 14 500/1000 litrov, 

� vykurovací olej Sk 800/1000 kg, 

� skvapalnené plynné uhľovodíky  

a. použité ako pohonná hmota Sk 7 800/1000 kg, 

b. použité ako palivo  Sk        0/1000 kg. 

 

     V zákone sú okrem štandardných sadzieb dane ustanovené aj znížené sadzby dane, ktoré 
umožňuje smernica uplatniť na označené plynové oleje používané na určené účely, pričom 
výroba i spotreba takto daňovo zvýhodnených minerálnych olejov musí byť pod neustálou 
kontrolou správcov dane. 

     Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. Ak je daňovým dlžníkom prevádzkovateľ 
daňového skladu, je povinný podať daňové priznanie najneskôr do 25. dňa mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla daňová povinnosť a v tomto termíne aj daň 
zaplatiť. Ak je daňovým dlžníkom právnická alebo fyzická osoba, ktorá vyrobila olej mimo 
pozastavenia dane a je prevádzkovateľom podniku na výrobu minerálnych olejov podľa 
zákona, musí daň zaplatiť najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni vzniku daňovej 
povinnosti. Daňové priznanie môže podať najneskôr do 25. dňa nasledujúceho mesiaca. 
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Každý iný daňový dlžník podáva daňové priznanie najneskôr jeden pracovný deň po vzniku 
daňovej povinnosti a v rovnakej lehote daň musí zaplatiť. 

 

Príklad 4.10 

Predpokladajme fyzickú osobu, u ktorej bola 20. marca 2004 zistená držba motorového 
benzínu pre tryskové motory v množstve 2 500 litrov. Osoba nevie pôvod a spôsob 
nadobudnutia preukázať.  

V tomto prípade sa uplatní moment vzniku daňovej povinnosti podľa § 4 písm. f. Spotrebnú 
daň z minerálnych olejov vo výške Sk 38 750, - vypočítanú vzťahom: 

Sk 15 500 * 2500 litrov / 1000 litrov 

je povinná fyzická osoba zaplatiť najneskôr 21. marca 2004 a v tomto termíne aj podať 
daňové priznanie. 

 

4.12 Pripravované zmeny v zákonoch o spotrebných da niach 

     Materiály predložené na rokovanie NR SR premietajú do nových zákonov príslušné články 
základnej smernice 92/12/EHS, upravujúcich daňové sklady, pozastavenie dane, daňové 
zábezpeky, pohyb predmetov spotrebnej dane v pozastavení dane i uvoľneného do daňového 
voľného obehu na daňovom území i na území spoločenstva, ktoré umožňujú voľný pohyb 
predmetov spotrebnej dane v spoločnom trhu.  

     Návrhy zákonov neuvažujú s pojmom „platiteľ dane“. Tento pojem je nahradený pojmom 
„daňový dlžník“. Daňovým dlžníkom je každá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej 
vznikla daňová povinnosť podľa jednotlivých zákonov. Taxatívne vymenovanie daňových 
dlžníkov organicky nadväzuje na jednotlivé prípady vzniku daňovej povinnosti. 

     Mechanizmus uplatňovania spotrebných daní bude založený: 

� na existencii daňových skladov a daňovom režime pozastavenia dane, pričom 
daňovými skladmi sa môžu stať výlučne podniky na výrobu predmetu spotrebnej dane 
(piva, vína, liehu, tabakových výrobkov resp. minerálneho oleja) a sklady skladujúce 
predmet spotrebnej dane za podmienok ustanovených zákonom,  

� na monitorovaní pohybu  predmetu dane podliehajúceho spotrebnej dani,  

� na systéme finančných zábezpek vo výške spotrebnej dane pripadajúcej na množstvo 
predmetu spotrebnej dane uvedeného do daňového voľného obehu za stanovené 
obdobie alebo prepravované v pozastavení dane. 

     V novele zákona o spotrebnej dani z liehu je mechanizmus uplatňovania tejto dane ďalej 
založený na: 

� na existencii užívateľských podnikov, ktoré sú v rámci podnikania oprávnené 
používať lieh oslobodený od dane,   

� na existencii oprávnených príjemcov, ktorí sú v rámci podnikania oprávnení prijímať z 
členských štátov lieh v pozastavení dane, prípadne lieh oslobodený od dane, 

 

     Pripravovaná novela o spotrebnej dani z vína okrem iného upravuje aj pravidlá prepravy 
vína medzi členskými štátmi v rôznych daňových režimoch, dovoz a vývoz pri obchodnom 
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styku s tretími krajinami, zavedenie jednotného sprievodného dokumentu používaného pri 
preprave vína na území spoločenstva a zásielkový obchod. 

     Pri zákone o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov pravdepodobne dôjde 
k zmene názvu zákona v súlade s predpismi EÚ a nová norma bude mať názov Zákon o 
spotrebnej dani z tabakových výrobkov. 

     V nových zákonoch sa navrhuje zmena výkonu správy spotrebnej dane, ktorú budú 
vykonávať colné úrady, a to ako pri dovoze predmetu dane, tak i v tuzemsku. Táto zmena 
však nie je potrebná v zákone o spotrebnej dani z minerálnych olejov, v ktorom správa dane 
prislúcha colným úradom už dávnejšie. Zároveň menia pripravované novely štruktúru 
doterajších zákonov a nadväznosť jednotlivých paragrafov.  

     Výnimku popri všetkých novelizovaných zákonoch o spotrebných daniach tvorí zákon o 
spotrebnej dani z minerálnych olejov. Na rozdiel od ostatných už obsahuje ustanovenia o 
daňových skladoch, režime pozastavenia dane a pod. Napriek tomu je pre úplny súlad so 
smernicou EÚ nutná novelizácia. Zámerom návrhu zákona je úprava postavenia oprávneného 
príjemcu, prepravu minerálneho oleja medzi členskými štátmi a tiež dovoz z tretích štátov 
a vývoz do tretích štátov, zavedenie jednotného sprievodného dokumentu používaného pri 
preprave minerálneho oleja na území spoločenstva a zásielkový obchod. Novela zákona už 
nemusí zavádzať pojem daňový dlžník resp. vykonávať úpravu správy dane, nakoľko to je 
zavedené už v súčasnom zákone. Mierne sa však pozmení názov zákona, výraz „minerálnych 
olejov“ bude nahradený výrazom „minerálneho oleja“, teda zo zákona o spotrebnej dani 
z minerálnych olejov na zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja. 

 

4.13 Záver 

     Po pozornom preštudovaní tejto kapitoly by ste mali byť zorientovaní v problematike 
nepriamych daní. Je nevyhnutné, aby ste: 

� rozumeli rozdielu medzi pojmami daňovník (daňový dlžník) a platiteľ dane, 

� rozlišovali medzi všeobecnými a špecifickými nepriamymi daňami, 

� vedeli vymenovať položky tvoriace sústavu nepriamych daní, 

� vedeli vypočítať výšku daňovej povinnosti pri ktorejkoľvek nepriamej dani, 

� boli schopní analyzovať dopad platenia nepriamych daní na ľubovoľný subjekt, 

� boli zorientovaní v otázkach daňovej príslušnosti, termínov a postupov platenia 
nepriamych daní. 

 

     V prípade, že Vám je obsah uvádzaných pojmov nejasný, respektívne Vám kontrolné 
otázky a úlohy na konci kapitoly robili problém, vráťte sa a opätovne si preštudujte príslušnú 
časť kapitoly Nepriame dane. 

 

4.14 Kontrolné otázky 

1. Aký je rozdiel medzi priamymi a nepriamymi daňami? 

2. Ktoré dane zaraďujeme medzi nepriame dane? 
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3. Aký je v súčasnosti trend v prípade pomeru nepriamych a priamych daní ako príjmu do 
štátneho rozpočtu? 

4. Aký je rozdiel medzi všeobecnými a špecifickými nepriamymi daňami? 

5. Ako vypočítame výšku DPH a ako zistíme skutočnú výšku daňovej povinnosti? 

6. V akom prípade si platiteľ DPH nárokuje odpočet dane prostredníctvom koeficientu? 

7. Aké je zdaňovancie obdobie v prípade DPH? 

8. Definujte rozdiel medzi jednostupňovými a viacstupňovými nepriamymi daňami. K obom 
uveďte príklad. 

9. Čo je základom dane v prípade spotrebnej dane z piva? 

10. Do kedy je platiteľ povinný predložiť daňové priznanie pre spotrebné dane (s výnimkou 
dane z minerálnych olejov) a kedy je táto daň splatná? 

11. Kto je platiteľom dane z vína? 

12. Definuj pojem daňový dlžník. Ktorý v súčasnosti využívaný pojem nahradí? 

13. Čo je predmetom dane z tabaku a tabakových výrobkov? 

14. Kto je správcom spotrebnej dane z minerálnych olejov? 

15. Aké je zdaňovacie obdobie v prípade všetkých spotrebných daní? 

 

4.15 Úlohy 

Úlohy vypracujte na osobitný list papiera a výsledok porovnajte s riešením na konci kapitoly. 

 

Úloha 4.1 

Výška obratu podnikateľa, ktorý začal podnikať od 1. 1. 2002, sa počas dvoch rokov v období 
január 2002 až december 2003 vyvíjala nasledovne: 

 január 2002    60 000,- Sk  január 2003    80 000,- Sk 

 február 2002    80 000,- Sk  február 2003    85 000,- Sk 

 marec 2002  110 000,- Sk  marec 2003  100 000,- Sk 

 apríl 2002  120 000,- Sk  apríl 2003  110 000,- Sk 

 máj 2002  135 000,- Sk  máj 2003  135 000,- Sk 

 jún 2002  150 000,- Sk  jún 2003  190 000,- Sk 

 júl 2002  170 000,- Sk  júl 2003  205 000,- Sk 

 august 2002  175 000,- Sk  august 2003  235 000,- Sk 

 september 2002 125 000,- Sk  september 2003 215 000,- Sk 

 október 2002  100 000,- Sk  október 2003  170 000,- Sk 

november 2002    90 000,- Sk  november 2003  140 000,- Sk 

december 2002   70 000,- Sk  december 2003 135 000,- Sk 

Úlohy: 
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1. Na základe zadaných údajov o obrate podnikateľa zistite, či splnil počas doby svojho 
podnikania podmienku pre registráciu platiteľa DPH podľa podmienky stanovenej 
zákonom NR SR č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. 

2. Na základe zadaných údajov o obrate podnikateľa zistite, či splnil počas doby svojho 
podnikania podmienku pre registráciu platiteľa DPH podľa podmienky pre 
registráciu, ktorá je stanovená v pripravovanej novele zákona o dani z pridanej 
hodnoty. 

3. Ak splnil podmienku pre registráciu platiteľa DPH, stanovte termín, v ktorom sa 
musel najneskôr zaregistrovať. 

4. Podľa zadania úlohy stanovte zdaňovacie obdobie platiteľa DPH. 

 

Úloha 4.2 

     V priebehu práve skončeného zdaňovacieho obdobia mal podnik tieto vstupy do výroby: 

1. faktúra za nákup stroja  Sk 400 000,- + 19 % DPH 

2. faktúra za materiál  Sk 300 000,- + 19 % DPH 

3. faktúra za ostatné služby Sk 100 000,- + 19 % DPH 

Všetky faktúry počas zdaňovacieho obdobia uhradil. 

     Zároveň svojim zákazníkom faktúroval: 

A. faktúra za predaj výrobkov     Sk 1 000 000,- + 19 % DPH 

 B. faktúra za prenájom nehnuteľnosti   Sk    600 000, - bez DPH (oslobodené od dane). 

Úlohy 

1. Vypočítajte koeficient pre výpočet pomerného odpočtu dane 

2. Vypočítajte pomerný odpočet dane 

3. Navrhnite riešenie, ako vysporiadať tú časť dane, ktorá nemohla byť uplatnená ako 
pohľadávka voči správcovi dane z titulu pomerného odpočtu. 

 

Úloha 4.3 

Predstavte si situáciu, že ste hosťom v reštaurácii a objednáte si 12-stupňové fľaškové pivo 
Pilsener Urquell, ktorého cena je 30 Sk. Vypočítajte, akú časť Vami zaplatenej ceny tvorí 
spotrebná daň z piva. 

 

Úloha 4.4 

Predstavte si podobnú situáciu ako v úlohe č. 7, že ste hosťom v reštaurácii a objednáte si aj 
2x aperitív - 0,4 dcl Slivovice, ktorá je 52 % alkoholom. Vypočítajte, akú čiastku predstavuje 
spotrebná daň z liehu pri danom množstve. 

 

Úloha 4.5 

Predstavte si situáciu, že pri oslave narodenín dostanete okrem iného fľašu šumivého vína. 
Vypočítajte, aká spotrebná daň pripadá na toto množstvo (0,7 l). 
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Úloha 4.6 

Predstavte si kolegu alebo priateľa, ktorý priemerne denne vyfajčí 7 krátkych cigariet. 
Vypočítajte, akou čiastkou ročne prispieva do štátneho rozpočtu z titulu spotrebnej dane 
z tabaku a tabakových výrobkov. 

 

Úloha 4.7 

Predstavte si situáciu, keď na čerpacej stanici natankujete 40 litrov benzínu, ktorého liter stojí 
Sk 33,90. Vypočítajte sumu Vami zaplatenej spotrebnej dane. Koľko percent Vami 
zaplateného účtu predstavuje spotrebná daň z minerálnych olejov? (Sadzba spotrebnej dane je 
Sk 18 000/1000 litrov). 

 

4.16 Literatúra 

Právne normy: 

Zákon NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

Zákon NR SR č. 310/1993 Z.z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov 

Zákon NR SR č. 229/1995 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov 

Zákon NR SR č. 309/1993 Z.z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov 

Zákon NR SR č. 312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení 
neskorších predpisov 

Zákon NR SR č. 239/2001 Z.z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších 
predpisov 

Návrhy zákonov o dani z pridanej hodnoty a spotrebných daniach predložených na rokovanie 
Národnej rady Slovenskej republiky. 

 

Internetové zdroje: 

www.finance.gov.sk  - stránka Ministerstva financií Slovenskej republiky 

www.nrsr.sk   - stránka Národnej rady Slovenskej republiky 

www.danovareforma.sk - stránka združenia pre daňovú reformu 

 

4.17 Kľúčové slová 

Nepriame (transakčné) dane, daňovník a platiteľ nepriamej dane, všeobecné a špecifické 
nepriame dane, daň z pridanej hodnoty, zdaniteľné plnenie, odpočítanie dane na vstupe, 
pomerné odpočítanie dane, nadmerný odpočet, spotrebné dane, spotrebná daň z liehu, 
spotrebná daň z piva, spotrebná daň z vína, spoterebná daň z tabaku a tabakových výrobkov, 
spotrebná daň z minerálnych olejov, vznik daňovej povinnosti pri nepriamych daniach, 
pozastavenie dane, daňový sklad, správa dane, finančná zábezpeka. 
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4.18 Riešenia aktivít a úloh 

 

Riešenie aktivity 4.1 

Áno, je to možné. Napríklad ak výrobca alkoholických nápojov (platiteľ spotrebnej dane 
z liehu) prípadne výrobca motorovej nafty (platiteľ spotrebnej dane z minerálnych olejov) 
časť svojej produkcie použije na vlastnú spotrebu, v dôsledku čoho sa sám stane daňovníkom. 
Musí teda sám sebe túto daň vyúčtovať a odviesť ju správcovi dane. Znáša daňové bremeno 
za tú časť svojej produkcie, ktorú sám spotreboval. 

 

Riešenie aktivity 4.2 

Áno, je možné odpočítať daň, nie však v plnej výške. Presný postup vymedzuje § 21 zákona o 
dani z pridanej hodnoty upravujúci problematiku pomerného odpočtu, ktorý je vysvetlený 
v texte, ktorý nasleduje po aktivite 4.2. 

 

Riešenie aktivity 4.3 

Áno, je to možné. A túto problematiku konkrétne upravuje § 24 zákona o dani z pridanej 
hodnoty, ktorý je vysvetlený v texte nasledujúcom po aktivite 4.3. 

 

Riešenie úlohy 4.1 

1. Nie, podnikateľ nesplnil podmienku pre registráciu platiteľa DPH. 

2. Áno, podnikateľ splnil podmienku pre povinnosť zaregistrovať sa. Na konci augusta 
2003 obrat za posledných 12 po sebe idúcich mesiacov predstavuje Sk 1 525 000,-. 

3. Zaregistrovať sa musel najneskôr do 20. septembra 2003 

4. Zdaňovacím obdobím daňovníka bude kalendárny štvrťrok, nakoľko obrat, ktorý 
dosiahol za posledných 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov nepresiahol sumu 
Sk 10 000 000,-. 

 

Riešenie úlohy 4.2 

1. výpočet koeficienta pre výpočet pomerného odpočtu dane 

koeficient = 1 000 000 / 1 600 000 = 0.625 

Koeficient určuje, že 62,5 % dane zaplatenej na vstupe si môže podnik odpočítať od 
vlastnej daňovej povinnosti. 

2. výpočet dane zaplatená na vstupe: 

19 % z 400 000 = 76 000,-  

    19 % z 300 000 = 57 000,- 

    19 % z 100 000 = 19 000,- 

    spolu    =152 000,- 
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Odpočítať z vlastnej daňovej povinnosti je možné 62,5 % dane zaplatenej na vstupe, 
teda:   152 000 * 0,625 = 95 000,- 

3. Je zrejmé, že určitá časť dane z pridanej hodnoty, ktorú podnik zaplatil na vstupe, nebude 
môcť byť uplatnená k zníženiu vlastnej daňovej povinnosti. Ide o sumu Sk 57 000,-, 
vypočítanú z rozdielu Sk 152 000 - 95 000.  

Počas zdaňovacieho obdobia bola táto suma zaúčtovaná na ťarchu účtu 343 - daň 
z pridanej hodnoty. (Podľa nového znenia zákona o dani z pridanej hodnoty mal 
podnikateľ vypočítať tzv. predbežný koeficient, buď z údajov predchádzajúceho 
kalendárneho roka alebo odhadom. Predpokladajme, že koeficient za minulý kalendárny 
rok bol rovný jednej, teda v minulom roku neposkytol žiadne zdaniteľné plnenia, ktoré by 
boli oslobodené od dane). Otázka znie, ako vysporiadať túto čiastku. 

Odpoveď znie: túto čiastku musíme rozdeliť pomerne na jednotlivé časti majetku, ku 
ktorým bola naúčtovaná a zvýšiť ich obstarávaciu cenu. V tomto príklade to bude: 

- Sk 57 000 * (400 000 / 800 000) = 28 500,- - o túto čiastku zvýšime obstarávaciu 
cenu stroja 

- Sk 57 000 * (300 000 / 800 000) = 21 375,- - o túto čiastku zvýšime obstarávaciu 
cenu materiálu 

- Sk 57 000 * (100 000 / 800 000) = 7 125,- - o túto čiastku zvýšime položku ostatné 
náklady, kam bola počas zdaňovacieho obdobia zaúčtovaná faktúra za služby. 

 

Riešenie úlohy 4.3 

Spotrebná daň z piva predstavuje 10 % z Vami zaplatenej ceny, čo zodpovedá čiastke Sk 3,-. 
(Výpočet: 50 Sk * 12° * 0,5 litra / 100 litrov) 

 

Riešenie úlohy 4.4 

Spotrebná daň z je Sk 10,40-. (Výpočet: 250 Sk * 52% /100 % * 0,08 litra) 

 

Riešenie úlohy 4.5 

Spotrebná daň z vína predstavuje Sk 16,80. (Výpočet: 2400 Sk * 0,7 litra / 100 litrov) 

 

Riešenie úlohy 4.6 

Ročná spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov  predstavuje Sk 3 577,-. 

(Výpočet:1,40 Sk * 7 cigariet denne * 365 dní) 

 

Riešenie úlohy 4.7 

Spotrebná daň z minerálnych olejov tvorí 53 % Vami zaplateného účtu, čo zodpovedá čiastke 
Sk 720.-. (Výpočet:18 000 Sk * 40 litrov / 1000 litrov = 720 Sk, 720 / (33,9*40) = 53 %) 
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KAPITOLA 5 
Sociálne zabezpe čenie 
 

5.1 Úvod 

     Vzhľadom na to, že okrem bežných štandardných daní legislatívne upravených v daňových 
sústavách väčšiny štátov  môžu existovať a aj existujú ďalšie dane  (napríklad ekologické 
dane) alebo odvody daňového charakteru (príspevky na sociálne zabezpečenie a pod), 
obsahom piatej kapitoly je vysvetlenie systému uvedených odvodov daňového charakteru, 
čiže odvodov do fondov sociálneho poistenia ako aj mechanizmu systému sociálneho 
zabezpečenia a sociálneho poistenia v jeho konkrétnych formách. 

     Táto učebná jednotka vysvetľuje základné kategórie, vzťahy  a mechanizmy pre 
pochopenie systému odvodov do fondov sociálneho zabezpečenia. Jej preštudovanie by 
nemalo zabrať viac ako 2 hodiny. Keďže v súčasnosti dochádza k zásadným zmenám 
v oblasti financovania sociálneho zabezpečenia, je nevyhnutné ďalej aktualizovať poznatky 
štúdiom novoprijatých legislatívnych noriem, ktoré zásadným spôsobom menia doteraz 
uplatňovaný systém financovania sociálneho zabezpečenia. 

 

5.2 Ciele 

     Po pozornom preštudovaní tejto kapitoly by ste mali byť schopní 

1) pochopiť  základné pojmy a vzťahy týkajúce sa sociálneho zabezpečenia 
a sociálneho poistenia, 

2) porozumieť  podstate  mechanizmu systému financovania sociálneho poistenia, 

3) zorientovať sa v existujúcich fondoch sociálneho poistenia a spôsobe výpočtu 
odvodov do uvedených fondov. 

 

5.3 Návod ku štúdiu 

     Preštudovanie tejto kapitoly vrátane zodpovedania jednotlivých úloh si bude vyžadovať 
približne šesť hodín študijného času.  Pre lepšie pochopenie vysvetľovanej problematiky 
doporučujeme pri štúdiu aktívne pracovať s legislatívnymi normami, predovšetkým so 
Zákonom o sociálnom poistení č. 461/2003 Zb.Z.  Uvedené príklady s riešeniami, ktoré 
nasledujú za teoretickou časťou Vám umožnia lepšie pochopiť mechanizmus odvodov do 
fondov sociálneho poistenia.  Kontrolné otázky  vypracujte s aktívnym použitím vyššie 
zmieneného zákona o sociálnom poistení. 

 

5.4 Úvod do problematiky sociálneho zabezpe čenia a poistenia 

     Obsah a vnímanie pojmu sociálne zabezpečenie je v ponímaní rozvinutých spoločností 
úzko spätý s podobnými pojmami ako sú bezpečnosť a istota. Sociálne zabezpečenie 
predstavuje súbor inštitúcií, zariadení, opatrení a vzťahov, prostredníctvom ktorých sa 
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uskutočňuje predchádzanie, zmierňovanie a odstránenie následkov sociálnych udalostí, 
v ktorých sa jednotlivec ocitne. Za primárny  sa pokladá vzťah štátu k  občanovi, v rámci 
ktorého štát poskytuje i garantuje určité sociálne minimum občanom, z neho súvisí spätný 
vzťah občan v spolupráci so štátom, v rámci čoho štát poskytuje určitú legislatívnu 
a inštitucionálnu záruku. Okruh vzťahov uzatvára vzťah občania sami sebe, ktorého základom 
je vlastná iniciatíva, individuálna, rodinná, komunálna či vzájomná priateľská spolupráca, 
alebo pomoc. 

     Subjektami sociálneho zabezpečenia sú občania, štát, zamestnávatelia, odbory, obce, 
občianske iniciatívy, cirkev, neziskové organizácie, občianske združenia. 

 

5.4.1 Sociálne zabezpečenie versus sociálne poistenie 

     V súčasnosti neexistuje jednoznačná definícia pojmov sociálne zabezpečenie a sociálne 
poistenie a často sa tieto pojmy používajú ako synonymá.  Jednoznačne však môžeme 
povedať, že sociálne zabezpečenie je tvorené sociálnym poistením a v rámci neho 
dôchodkovým zabezpečením, úrazovým a nemocenským poistením, štátnymi sociálnymi 
dávkami a sociálnou starostlivosťou. 

     Teória verejných financií vníma sociálne zabezpečenie ako reakciu štátu na zlyhanie trhu 
v dôsledku existencie paternalistického statku a tiež v dôsledku požiadavky na redistribúciu 
blahobytu nerovnomerne rozdeleného trhovým mechanizmom. 

     Podľa medzinárodných odporučení sa systém sociálneho zabezpečenia vzťahuje na: 

� prípad choroby, 

� prípad invalidity, 

� prípad pracovného úrazu /choroby z povolania/, 

� prípad staroby, 

� prípad pozostalosti, 

� prípad materstva, 

� prípad rodiny, 

� prípad nezamestnanosti, 

� prípad sprostredkovania práce /poradenstva pre voľbu povolania/, mobility, 

� bývania. 

 

     Sociálne zabezpečenie rešpektuje nasledovné princípy: 

- univerzálnosť -  platí pre všetkých účastníkov rovnako 

- komplexnosť - poskytuje úplné zabezpečenie prostredníctvom jednotlivých 
definovaných dávok 

- uniformita - rovnaké pravidlá pre všetkých účastníkov 

- adekvátnosť -  primerané dávky 

- sociálna garancia v hraničných životných situáciách - ekonomická, právna 
a spoločenská garancia 
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- sociálna solidarita - prerozdeľovanie v prospech chudobných 

- sociálna spravodlivosť 

- participácia - zúčastňujú sa ho všetci občania 

     Systém sociálneho zabezpečenia a sociálneho poistenia je možné pochopiť z nasledujúcej 
schémy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sociálne poistenie je koncipované ako finančné zabezpečenie jednotlivca alebo rodinných 
príslušníkov pri výskyte životných situácií, ktoré je možné predvídať a proti ktorým je 
poistení, pričom tieto poistené riziká sú chápané a uznané ako sociálne významné. 

     Štátna sociálna podpora je zložka systému sociálneho zabezpečenia určená na pokrytie 
rizík, ktoré nie je možné predvídať a teda ani nie je možné sa voči nim poistiť /napr. 
materstvo, výchova detí a i./ postavená buď na univerzálnom občianskom princípe (každý 
občan, ktorý sa ocitne v zadefinovanej situácii má nárok na dávku) alebo na princípe 
potrebnosti (dávka je poskytnutá len tomu, kto nie je vzniknutú situáciu schopný riešiť inak) 

     Sociálna pomoc je inštitút, ktorý sa uplatňuje v situáciách, keď nie sú k dispozícii iné 
zdroje, ktoré by jednotlivcovi resp. rodine pomohli prekonať nepriaznivú situáciu, ktorú 
občan nie je schopný prekonať z vlastných síl. Poskytnutie prostriedkov prostredníctvom tejto 
zložky sociálneho zabezpečenia je podmienené skúmaním odkázanosti jednotlivca alebo 
rodiny. 

     Sociálne služby sú služby poskytované ľuďom verejnými alebo súkromnými inštitúciami 
zdarma, alebo za poplatky, ktoré nezodpovedajú ich trhovej cene. 

     Dôchodkové zabezpečenie tvorí súčasť sociálneho poistenie a jeho základnou úlohou je 
v súlade s článkom 39. Ústavy Slovenskej republiky, poskytovať primerané hmotné 
zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako i pri strate živiteľa. 

     Nemocenské poistenie je ako súčasť sociálneho poistenia konštruované ako hmotné 
zabezpečenie osoby zúčastnenej na nemocenskom poistení v prípade straty zárobku pre 
dočasnú (krátkodobú) pracovnú neschopnosť, pre chorobu, úraz, tehotenstvo, materstvo, 
starostlivosť alebo ošetrovanie člena rodiny. 
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     Úrazové poistenie vychádza z myšlienky, že pracujúci by mal byť zabezpečený zo zákona 
na univerzálnej občianskej báze v prípade utrpenia pracovného úrazu resp. pre prípad výskytu 
choroby z povolania. 

 

5.4.2 Systém financovania sociálneho poistenia 

     V súčasnosti sa vo svetovom hospodárstve používajú tri základné systémy financovania 
sociálneho poistenia: 

� priebežné financovanie sociálneho poistenia, 

� financovanie sociálneho poistenia prostredníctvom kapitalizovaného fondu, 

� viacpilierové financovanie sociálneho poistenia. 

 

     Priebežné financovanie sociálneho poistenia  je založené na tom, že z bežných verejných 
príjmov daného rozpočtového roku sa financujú bežné výdavky na sociálne poistenie t.j. 
jednotlivé dávky v danom kalendárnom roku. Je založený na tvz. medzigeneračnom 
prerozdeľovaní, ktorého princíp spočíva v tom, že občan v produktívnom veku platí zo 
svojich príjmov povinné príspevky na sociálne poistenie a dane, z ktorých sa financujú nielen 
jeho potreby /napr. nemocenské/, ale i potreby iných občanov a to i inej generácie /napr. 
starobné dôchodky občanov v poproduktívnom veku a pod./ 

     Zdrojom financovania jednotlivých druhov dávok sociálneho poistenia sú:  

� povinné príspevky na sociálne poistenie od občanov upravované zákonom 

� všeobecné dane 

     Tieto povinné príspevky sa platia z príjmu poistencov. Vymeriavací základ pre výpočet 
tohoto povinného príspevku je buď totožný so základom individuálnej dôchodkovej dane 
alebo sa vzťahuje iba na pracovné príjmy. Tento základ môže byť limitovaný príslušným 
zákonom. U zamestnancov je odvádzanie tohto povinného príspevku zväčša solidárne medzi 
zamestnancom a zamestnávateľom, t.j. časť príspevku uhrádza sám zamestnanec a časť za 
neho platí zamestnávateľ. Z tohto dôvodu sú povinné príspevky na sociálne zabezpečenia 
považované za verejný príjem daňového charakteru. V tomto kontexte príspevky zvyšujú 
celkovú odvodovú povinnosť daňovníkov a znižujú ich disponibilné príjmy 

     Priebežný systém financovania sociálneho poistenia je realizovaný: 

� prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu 

� prostredníctvom fondov v správe samostatnej, od štátu nezávislej verejnoprávne 
inštitúcie 

 

     Na území Slovenskej republiky boli postupom času v procese poskytovania sociálneho 
poistenia resp. sociálneho zabezpečenia uplatňované oba varianty priebežného financovania 
(viď Príloha 3). S cieľom zvýšenia efektivity sa od 1.1.1993 v rámci samostatnej Slovenskej 
republiky prešlo na priebežné financovanie prostredníctvom fondov v správe verejnoprávnej 
inštitúcie /Národnej poisťovne a následne Sociálnej poisťovne/. 

     Financovanie sociálneho poistenia z kapitalizovaného fondu je založené na tvorbe, 
rozdeľovaní a používaní kapitalizovaného fondu sociálneho poistenia v poisťovniach na 
poistnom princípe. Využíva sa pri ňom individuálne sociálne poistenie s prvkami 
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súkromného poistenia, možnosť individuálneho sporenia na starobu, pri ktorom si poistenec 
vytvára pomocou poisťovacieho systému kapitálové rezervy na svoje vlastné dôchodky. 
Tieto fondy sú vytvárané s individuálnych príspevkov poistencov. Občan má spravidla 
slobodu vybrať si kapitalizačný fond, prostredníctvom ktorého si chce svoje finančné odvody 
sporiť. Má svoj individuálny účet, z ktorého následne na princípe ekvivalencie a 
 zásluhovosti čerpá svoje nasporené finančné prostriedky. Takýto systém financovania 
posilňuje zodpovednosť jednotlivca, a tiež motivuje jednotlivca k sporeniu na starobu. 
Hospodárska prosperita umožňuje rast úspor obyvateľstva vložených do týchto fondov, 
fondy následne dlhodobo spravujú značný objem finančných zdrojov, čím sa stávajú 
významnými potenciálnymi investormi na kapitálovom trhu. Forma individuálneho sporenia 
môže byť povinná alebo dobrovoľná, čo závisí od konkrétnej legislatívnej úpravy 
v konkrétnej krajine. Ako stimuly k takejto forme zabezpečenia si dôchodkov štát poistencov 
motivuje napr. poskytovaním príspevkov zo štátneho rozpočtu alebo poskytovaním rôznych 
daňových výhod /odpočet od základu individuálnej dane z príjmu, oslobodením výnosu od 
dane a pod./ 

     Viacpilierový systém financovania sociálneho poistenia je založený na využití rôznych 
zdrojov financovania  sociálneho poistenia od rôznych subjektov. Využíva : 

� platenie povinných príspevkov jednotlivcami, zamestnancami a v prevažnej miere 
i zamestnávateľmi, 

� štátne dotácie zo štátneho rozpočtu, resp. rozpočtovej sústavy. 

 

     V súčasnosti je najviac rozšírený trojpilierový systém financovania sociálneho poistenia, 
ktorý je kombináciou :   

� verejného piliera, 

� povinného súkromného kapitalizačného  piliera, 

� dobrovoľného súkromného  kapitalizačného piliera. 

 

     Takto navrhnutý systém v sebe kombinuje výhody verejného poistenia založeného na 
priebežnom financovaní a súkromného kapitalizovaného fondového financovania. 

     Verejný pilier je upravovaný zákonom a jeho cieľom je miernenie chudoby v starobe, 
poistenie sociálnych rizík ako je choroba , invalidita, dlhovekosť ale i inflačné znehodnotenie 
niektorých druhov príjmov a i. Vo verejnom pilieri sa využíva princíp neekvivalencie, princíp 
solidarity, je financovaný priebežným spôsob vychádzajúcim z medzigeneračnej solidarity a 
jeho príjmy sa tvoria z fondu sociálneho poistenia v správe štátneho rozpočtu resp. verejnej 
inštitúcie tvoreného z povinných odvodov poistencov na sociálne poistenie a z verejných 
rozpočtov, najmä zo štátneho, t.j. z daňových výnosov 

     Povinný súkromný pilier využíva prvky súkromného poistenia. Občan je zo zákona 
povinný sporiť prostredníctvom kapitalizačného fondu v správe štátom poverených poisťovní, 
z ktorých si môže ľubovoľnú vybrať. Povinným charakterom tohto poistného sa zvyšuje 
celková odvodová povinnosť občana za predpokladu, že tieto odvody nejdú na úkor 
znížených príspevkov do verejných fondov. Pre tento pilier je typické využívanie zásluhových 
dávok. Povinný súkromný pilier je založený na odluke od štátu a financovania zo štátneho 
rozpočtu, na zrušení medzigeneračného prerozdelovania, na povinnom sporení jednotlivcov 
do poistných fondov, na tvorbe poistno-technických rezerv v poisťovniach , na využití 
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princípu ekvivalencie medzi dĺžkou poistného vzťahu a platbami poistného, ale tiež výplatou 
dávok v budúcnosti. 

      Dobrovoľný súkromný pilier využíva súkromné dobrovoľné poistenie a je považovaný za 
nadstavbu v systéme sociálneho poistenia. Jeho cieľom je zvýšenie úrovne budúcich dávok na 
báze dobrovoľnosti zníženia súčasnej spotreby v prospech budúcej spotreby pri využití 
princípu ekvivalencie a zásluhovosti pri vyplácaní dávok. Základom dobrovoľného 
súkromného piliera je dobrovoľné zmluvné starobné poistenie jednotlivcov resp. pripoistenie, 
tvorba poistno-technických rezerv, využívanie princípu ekvivalencie, odluka od štátu, resp. 
štátneho fondu, zrušenie medzigeneračného prerozdeľovania. často odvodová participácia 
zamestnávateľa. 

     Cieľom reformy sociálneho poistenia, realizovanej v súčasnosti v SR je prechod od 
priebežného systému financovania k viacpilierovému systému financovania. 

     Model  viacpilierového financovania je tvorený troma hlavnými piliermi: 

Priebežne financovaný pilier – má za úlohu výplatu dôchodkov súčasným dôchodcom, správu 
a výkon poistenia invalidity a pozostalostné poistenie. 

Povinný kapitalizačný pilier – má za úlohu zabezpečiť naakumulovanie dostatočného objemu 
prostriedkov na vyplácanie starobných dôchodkov po skončení aktívneho pracovného života 
na báze povinného odvádzania odvodov do dôchodkovej správcovskej spoločnosti zvolenej 
poistencom resp. zamestnávateľom 

Dobrovoľný kapitalizačný pilier – má za úlohu prostredníctvom dobrovoľného individuálneho 
sporenia poistenca v poistencom zvolenej doplnkovej dôchodkovej poisťovni za spoluúčasti 
zamestnávateľa ďalej zvýšiť výšku vyplácaného starobného dôchodku  

Štvrtý pilier má tvoriť komerčné poistenie, do ktorého môže poistenec ukladať svoje finančné 
prostriedky bez participácie zamestnávateľa a bez nároku na daňové úľavy z titulu tohoto 
sporenia.  

     V súlade so zákonom o sociálnom poistení č. 461/2003 Z.z. sociálne poistenie je 

a) nemocenské poistenie ako poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo 
zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej 
neschopnosti, tehotenstva a materstva 

b) dôchodkové poistenie, a to 

1. starobné poistenie ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad 
úmrtia 

2. invalidné poistenie ako poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať 
zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu 
poistenca a pre prípad úmrtia 

c) úrazové poistenie ako poistenie pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku 
pracovného úrazu, služobného úrazu a choroby z povolania 

d) garančné poistenie ako poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na 
uspokojovanie nárokov zamestnanca 

e) poistenie v nezamestnanosti ako poistenie pre prípad straty príjmu z činnosti 
zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku 
nezamestnanosti. 
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     Z nemocenského poistenia sa poskytujú nemocenské dávky 
� nemocenské, 
� ošetrovné, 
� vyrovnávacia dávka, 
� materské. 

 

     Z dôchodkového poistenia sa poskytujú dôchodkové dávky 

a) zo starobného poistenia 

� poštové služby, 

� starobný dôchodok, 

� predčasný starobný dôchodok, 

� vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok, 

� sirotský dôchodok. 

b) z invalidného poistenia 

� invalidný dôchodok, 

� vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok, 

� sirotský dôchodok. 

 

     Z úrazového poistenia sa poskytujú úrazové dávky 

� úrazový príplatok, 

� úrazová renta, 

� jednorazové vyrovnanie, 

� pozostalostná úrazová renta, 

� jednorázové odškodnenie, 

� pracovná rehabilitácia a rehabilitačné, 

� rekvalifikácia a rekvalifikačné, 

� náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, 

� náhrada nákladov spojených s pohrebom. 

 

     Z garančného poistenia sa poskytuje dávka garančného poistenia. 

     Z poistenia v nezamestnanosti sa poskytuje dávka v nezamestnanosti. 

     V súlade so zákonom o sociálnom poistení poistenec  je fyzická osoba, ktorá je 
nemocensky poistená, dôchodkovo poistená alebo poistená v nezamestnanosti. 

     Povinne nemocensky poistení sú zamestnanci ktorí vykonávajú prácu na území 
Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky počas obdobia určeného 
zamestnávateľom, ak medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej 
republiky neurčuje inak a samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej príjem z podnikania 
a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľal osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci 
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s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok 
vymeriavacieho základu. Povinné dôchodkové poistenie vzniká osobám, ktoré sú povinne 
nemocensky poistené.  

     Výška nemocenského zamestnanca je 55 % denného vymeriavacieho základu určeného 
podľa paragrafu 55, čo predstavuje podiel súčtu vymeriavacích základov na platenie 
poistného na nemocenské poistenie dosiahnutých poistencom v rozhodujúcom období a poču 
dní rozhodujúceho obdobia. Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné 
miesta  nahor. Rozhodujúcim obdobím na zistenie denného vymeriavacieho základu je 
kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná 
neschopnosť, potreba ošetrovania fyzickej osoby alebo potreba starostlivosti o dieťa, alebo 
v ktorom vznikol nárok na materské, ak tento zákon neurčuje inak.  

     Osobný mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky sa určí ako podiel osobného 
vymeriavacieho základu a všeobecného vymeriavacieho základu. Zaokrúhľuje sa na 4 
desatinné miesta nahor. 

     Priemerný osobný mzdový bod sa určí ako podiel súčtu osobných mzdových bodov 
dosiahnutých v jednotlivých kalendárnych rokoch rozhodujúceho obdobia a obdobia 
dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období ak tento zákon neustanovuje inak.  
Priemerný osobný mzdový bod v hodnote nižšej ako 1,25 sa započítava v celej výške 
z hodnotz priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa započítava v roku 2004 
40%, v roku 2005 60% a v roku 2006 80 %. 

     Dôchodkové dávky vyplácané k 1. júlu príslušného kalendárneho roka a dôchodkové 
dávky priznané od 1. júla  do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú 
v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a od medziročného 
rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných štatistickým úradom 
za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. 

     Poistenec má nárok na starobný dôchodok ak bol dôchodkovo poistený najmenej 10rokov 
a dovŕšil dôchodkový vek. Dôchodkový vek je 62 rokov veku poistenca, ak tento zákon 
neustanovuje inak. 

     Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných štyroch rokoch pred 
zaradením do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie bol poistený 
v nezamestnanosti najmenej 3 roky. Poistenec nemá nárok na výplatu dávky 
v nezamestnanosti v období, v ktorom má nárok na nemocenské, ošetrovné, materské, 
rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu. 

 

5.4.2. Sociálna poisťovňa 

     Sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia so sídlom v Bratislave zriadená na výkon 
sociálneho poistenia 

     Orgánmi Sociálnej poisťovne sú 

� Rada riaditeľov Sociálnej poisťovne – štatutárny orgán, 

� Dozorná rada Sociálnej poisťovne – dozorný a kontrolný orgán, 

� riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne. 
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     Sociálna poisťovňa zostavuje rozpočet Sociálnej poisťovne v členení na 

� základný fond nemocenského poistenia základný fond starobného poistenia  

� základný fond invalidného poistenia 

� základný fond úrazového poistenia 

� základný fond garančného poistenia 

� základný fond poistenia v nezamestnanosti 

� rezervný fond 

� správny fond 

 

5.4.3 Sadzby do fondov sociálneho poistenia 

     Sadzba poistného na nemocenské poistenie je  

a) pre zamestnanca 1,4 % z vymeriavacieho základu, 

b) pre zamestnávateľa  1,4 % z vymeriavacieho základu, 

c) povinne nemocensky poistenú  samostatne zárobkovo činnú osoby 4,4 % 
z vymeriavacieho základu, 

d) dobrovoľne nemocensky poistenú osobu 4,4 % z vymeriavacieho základu. 

 

     Sadzba poistného na starobné poistenie je pre 

a) zamestnanca 4% z vymeriavacieho základu, 

b) zamestnávateľa 16 % z vymeriavacieho základu, 

c) povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 20% 
z vymeriavacieho základu, 

d) dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu  20% z vymeriavacieho základu, 

e) štát 20% z vymeriavacieho základu, 

f) Sociálnu poisťovňu 20% vymeriavacieho základu. 

 

     Sadzba poistného na invalidné poistenie je pre 

a) zamestnanca 3% z vymeriavacieho základu, 

b) zamestnávateľa 3% z vymeriavacieho základu, 

c) povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 6% 
z vymeriavacieho základu, 

d) dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu 6% z vymeriavacieho základu, 

e) štát  6%z vymeriavacieho základu. 
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     Sadzba poistného na garančné poistenie je pre zamestnávateľa 0,25% z vymeriavacieho 
základu. 

     Sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti je pre zamestnanca 1% z vymeriavacieho 
základu, pre zamestnávateľa 1% z vymeriavacieho základu a pre dobrovoľne poistenú osobu 
v nezamestnanosti 2% z vymeriavacieho základu. 

     Sadzba poistného do rezervného fondu je pre zamestnávateľa 2,75% z vymeriavacieho 
základu, pre povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 2,75% 
z vymeriavacieho základu a pre dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu 2,75 % 
z vymeriavacieho základu. 

     Poistné je splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom 
mesiaci, za ktorý sa platí poistné ak zákon nestanovuje inak. Poistné sa platí bezhotovostným 
prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti v Sociálnej poisťovni. 

     Od 1. januára 2004 reforma prináša pre samostatne zárobkovo činné osoby zmeny platieb 
sociálnych odvodov  s výnimkou zdravotného poistenia, ktoré vyjadruje tabuľka: 

 

Porovnanie povinných odvodov a ich vymeriavacích základov v roku 2003 a 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

*vymeriavací základ v roku 2003 platí pre výpočet odvodov do konca júna 2004 

 2003  2004 

Sadzba: 4,8 % Sadzba: 4,4 % Nemocenské 
poistenie 

Vymeriavací základ:  

2 000 až 4 000 - 32 000 Sk 

Vymeriavací základ:  

6 080 – 40 533 Sk 

Sadzba: 3,0 % Sadzba: 2,0 % - dobrovoľné Poistenie 
v nezamestnanosti 

Vymeriavací základ:  

3 000 - 24 000 Sk 

Vymeriavací základ:  

6 080 – 40 533 Sk 

Sadzba: 28 % Sadzba: 26 % Dôchodkové 
zabezpečenie 

Vymeriavací základ:  

2 000 až 4 000 - 32 000 Sk 

Vymeriavací základ:  

6 080 – 40 533 Sk  

Zdravotné poistenie Sadzba: 14 % Sadzba: 14 % 

 Vymeriavací základ:  

3 000 - 32 000 Sk 

Vymeriavací základ:  

3 000 – 32 000 Sk 

Rezervný fond Sadzba:  neplatil sa Sadzba: 2,75 % 

 Vymeriavací základ: 

Neplatil sa 

Vymeriavací základ: 

6 080 – 40 533 Sk 
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5.5 Príklady 

Príklad 5.1 

Občan Slovenskej republiky platil v roku 2002 poistné na nemocenské poistenie z mesačného 
vymeriavacieho základu 8 350 Sk. V roku 2003 bol nepretržite práceneschopný počas 15 dní. 
Určte výšku nemocenského, ktoré mu za rok 2003 prináleží podľa vtedy platenej právnej 
úpravy, ak viete, že jeho hrubý mesačný príjem je  8 350 Sk, podľa príslušného zákona má 
nárok na uznanie odpočítateľnej položky na daňovníka v hodnote 38 760 Sk ročne a daňová 
sadzba je 10%? 

 

Riešenie 5.1 

1. Výpočet ročnej čistej mzdy 

ročný hrubý príjem  8 350*12 = 100 200 Sk  

odvody do fondov  100 200 – 4%*100 200 (zdravotné poistenie) – 1,4%*100 200  

(nemocenské poistenie) – 6,4%*100 200 (dôchodkové  

 poistenie) – 1%*100 200 (poistenie  

v nezamestnanosti) = 87 374,4 Sk 

daňový základ   87 374,4 – 38 760 = 48 614,4 Sk po zaokrúhlení 48 000 Sk 

daň    48 600*10% = 4 860 Sk 

čistá mzda   87 374,4 – 4 860 = 82 514,4 Sk 

denná čistá mzda  82 514,4/365 = 226 ,06 po zaokrúhlení 226 Sk 

2. výpočet nemocenskej dávky 

Keďže je denná čistá mzda nižšia ako maximálna hranica stanovená zákonom na úrovni 350 
Sk, potom sa pre výpočet nemocenskej dávky uznáva celá jej hodnota 

prvé tri dni 70%  70%*226*3 = 474,6 

ďalšie dni 90%  90%*226*12 = 2 440,8 

spolu    2 915,4 Sk po zaokrúhlení 2 916 Sk 

 

Príklad 5.2 
Vychádzame zo zadania príkladu č.1. Na akú výšku nemocenskej dávky od Sociálnej 
poisťovne by mal ten istý občan nárok, ak by sa postupovalo podľa v súčasnosti platného 
zákona o sociálnom poistení (č.461/2003 Z.z.) 

 

Riešenie 5.2 

vymeriavací základ – mesačný 8 350 Sk 

vymeriavací základ – ročný  100 200 Sk 

vymeriavací základ – denný  100 200 / 365 = 274,5205 (zaokrúhľuje sa na 4 desatinné 
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miesta nahor) 

nemocenská dávka na 1 deň  55%*274,5205 = 150,986 

nemocenská dávka za 5 dní  5*150,986 = 754,9 Sk po zaokrúhlení 755 SK 

(dávku vypočítame za 5 dní, lebo Sociálna poisťovňa vypláca nemocenské dávky od 11. dňa 
dočasnej práceneschopnosti) 

 

Príklad 5.3 

Hrubá mesačná mzda zamestnanca za rok 2003 predstavovala 18 240 Sk. Daný pracovník bol 
v roku 2003 dočasne práceneschopný v marci počas 5-tich dní a v septembri počas 12-tich 
dní. Vypočítajte výšku nemocenského, na ktoré má nárok zamestnanec, keďže v januári 2004 
bol 4 dni dočasne práceneschopný. Kto je povinný mu túto dávku zaplatiť? 

*pozn. marec 2003 mal 21 pracovných dní, september 2003 20 pracovných dní 

 

Riešenie 5.3 

1. výpočet hrubej mzdy za rok 2003  

10 mesiacov v roku plná výška hrubej mzdy 

  10*18 240 

marec 2003     

počet odpracovaných dní   21 prac. dní – 5 dní PN = 16 dní 

mzda pripadajúca na jeden deň  18 240 / 21 = 868,57 Sk 

mzda za mesiac marec   868,57*16 dní = 13 897,12 Sk 

september 2003 

počet odpracovaných dní   20 – 12 = 8 dní 

mzda pripadajúca na jeden deň  18 240 / 20 = 912 Sk 

mzda za mesiac september   912*8 = 7 296 Sk 

2. vymeriavací základ    182 400 + 13 897,12 + 7 296 = 203 593,12 Sk 

3. denný vymeriavací základ 203 593,12 / 365 = 557,7894 (zaokrúhľuje sa na 4 desatinné 
miesta nahor) 

4. nemocenské v januári 2004   25%*557,7894*3 dni = 418,34 Sk po zaokrúhlení 

419 Sk 

55%*557,7894*1 deň = 306,78 po zaokrúhlení  

307 Sk 

Nemocenské mu vyplatí zamestnávateľ, lebo dĺžka PN nepresiahla 11 dní. Celková výška 
nemocenskej dávky bude 726 Sk. 
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Príklad 5.4 

Zistite výšku osobného mzdového bodu u nasledovných zamestnancov, ak viete, že 
všeobecný vymeriavací základ v danom roku bol 162 132 Sk. 

Paril Martin, platil poistné na dôchodkové poistenie z vymeriavacieho základu 11 830 Sk 

Slováková Dagmar, platila poistné z vymeriavacieho základu 13 511 Sk 

Martinko Pavol, poistné platil z vymeriavacieho základu 23 450 Sk 

 

Riešenie 5.4  

Paril Martin   12*11 930 / 162 132 = 0,8756 

Slováková Dagmar  12*13 511 / 162 132 = 1 

Martinko Pavol  12*23 450 / 162 132 = 1,7356 

*pozn. osobný mzdový bod sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor 

 

Príklad 5.5 

Pracovník platil poistné na dôchodkové poistenie po dobu 39 rokov z nasledujúcich ročných 
vymeriavacích základov 

   Vymeriavací základ  Všeobecný vymeriavací základ 

1993   78 240    64 548 

1994   93 600    75 528 

1995   98 400    86 340 

1996   108 960   97 848 

1997   118 200   110 712 

1998   135 780   120 036 

1999   144 600   128 736 

2000   154 680   137 160 

2001   161 040   148 380 

2002   179 160   162 132 

V roku 2003 mu vznikol nárok na poberanie starobného dôchodku. Vypočítajte výšku 
dôchodku podľa novej právnej úpravy, ak viete, že aktuálna dôchodková hodnota je 183,58. 
Aké krytie predstavuje jeho dôchodok v porovnaní s posledným príjmom? 

 

Riešenie 5.5 
1. výpočet hodnoty osobného mzdového bodu za príslušné roky (mzdový bod sa rovná 
podielu ročného vymeriavacieho základu a všeobecného vymeriavacieho základu) 

   Osobný mzdový bod (OMB) 

1993   1,2121 

1994   1,2393 
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1995   1,1397 

1996   1,1136 

1997   1,0676 

1998   1,1312 

1999   1,1232 

2000   1,1277 

2001   1,0853 

2002   1,1051 

2. priemerný osobný mzdový bod (POMB) 

POMB = suma OMB za roky 1993-2002 / 10 (počet rokov) 

POMB = 1,1345 

3. výška starobného dôchodku 

1,1345*183,58*39 = 8 122,58 Sk po zaokrúhlení 8 123 Sk 

 

Príklad 5.6 

Občanovi Slovenskej republiky vznikol nárok na poberanie starobného dôchodku 1.1.2004. 
Príslušným výpočtom sa zistila výška jeho priemerného osobného mzdového bodu vo výške 
1,2743. Aká bude výška jeho dôchodku, ak aktuálna hodnota mzdového bodu je 183,58 
a poistné platil po dobu 28 rokov? 

 

Riešenie 5.6 

POMB v tomto prípade je vyšší ako hodnota 1,25, do ktorej sa uznáva celá výška zisteného 
POMB. Potom je potrebné podľa zákona upraviť výšku POMB nasledovne 

POMB =  1,25 + 40%*(1,2743 – 1,25) = 1,2597 

dôchodok  1,2597*183,58*28 = 6 475 Sk 

 

Príklad 5.7 

Vychádzajme zo zadania a vypočítanej hodnoty starobného dôchodku z predchádzajúceho 
príkladu. Aká bude potom hodnota jeho dôchodku po valorizácii k 1.7.2004, ak medziročný 
rast spotrebiteľských cien dosiahol v roku 2003 hodnotu 8,5% a rast priemernej mzdy 1,8%? 

 

Riešenie 5.7 

Valorizovaný dôchodok  6 475*(0,5*8,5% + 0,5*1,8%) = 6 475*5,15% = 6 809 Sk 

 

Príklad 5.8 
Zamestnávateľ zamestnáva 4 pracovníkov s nasledovnými hrubými mesačnými mzdami 

Pracovník A  11 580 
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Pracovník B  12 405 

Pracovník C  9 300 

Pracovník D  10 450 

Vypočítajte mesačné odvody zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej 
poisťovne 

 

Riešenie 5.8 

1. odvody na nemocenské poistenie (zamestnanec 1,4% z hrubej mesačnej mzdy, 
zamestnávateľ 1,4% z objemu hrubých mesačných miezd vyplatených zamestnancom) 

*pozn. odvody sa zaokrúhľujú na celé koruny nahor 

pracovník A  163 Sk 

pracovník B  174 Sk 

pracovník C  131 Sk 

pracovník D   147 Sk 

zamestnávateľ  613 Sk 

spolu    1 228 Sk 

2. odvody na dôchodkové poistenie (zamestnanci 7% z hrubej mesačnej mzdy, zamestnávateľ 
16% z objemu hrubých miezd vyplatených zamestnancom) 

pracovník A  811 Sk 

pracovník B  869 Sk 

pracovník C  651 Sk 

pracovník D  732 Sk 

zamestnávateľ  6 998 Sk 

spolu   10 061 Sk 

3. zdravotné poistenie (zamestnanci 4%, zamestnávateľ 10%) 

pracovník A  464 Sk 

pracovník B  497 Sk 

pracovník C  372 Sk 

pracovník D  418 Sk 

zamestnávateľ  4 374 Sk 

spolu    6 125 Sk 

4. poistenie v nezamestnanosti (oba subjekty po 1%) 

pracovník A  116 Sk 

pracovník B  125 Sk 

pracovník C  93 Sk 

pracovník D  105 Sk 
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zamestnávateľ  438 Sk 

spolu   877 Sk 

5. garančný fond (iba zamestnávateľ vo výške 0,25% z vymeriavacieho základu) 

odvod do garančného fondu   110 Sk 

6. rezervný fond (iba zamestnávateľ vo výške 2,75% z vymeriavacieho základu) 

odvod do rezervného fondu  1 203 Sk 

Celkovo odvedie príslušným inštitúciám sumu vo výške 19 604 Sk. 

 

5.6 Kontrolné otázky 

16. Vysvetlite pojem sociálne zabezpečenie a sociálne poistenie, aký je ich vzájomný vzťah? 

17. Nazvite subjekty sociálneho zabezpečenia. 

18. Na aké prípady sa podľa medzinárodných noriem vzťahuje sociálne zabezpečenie? 

19. Vysvetlite možnosti financovania sociálneho poistenia. 

20. Na aké fondy sa člení rozpočet Sociálnej poisťovne? 

21. Na aké zložky sa člení sociálne poistenie podľa zákona č.461/2003 Z.z.? 

22. Čo sa chápe pod pojmom poistenec v prípade sociálneho poistenia? 

23. Definujte pojem všeobecný vymeriavací základ a účel jeho použitia. 

24. Aké dávky sa poskytujú z jednotlivých súčastí sociálneho poistenia? 

25. Ktoré osoby sú povinne nemocensky poistené? 

26. Čo je základnou podmienkou pre vznik povinného dôchodkového poistenia? 

27. V akej výške sa poskytuje nemocenské? 

28. Čo sa rozumie pod denným vymeriavacím základom na stanovenie výšky nemocenského? 

29. Aké je rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu pre účely 
stanovenia nemocenského? 

30. Od ktorého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti je nemocenské povinná vyplácať 
Sociálna poisťovňa? 

31. V akej výške podľa zákona 461/2003 Z.z. je zamestnávateľ povinný vyplácať nemocenské 
za prvé tri dni dočasnej práceneschopnosti? Aká sadzba je za ostatné dni? 

32. Ako sa vypočítava výška dôchodku? 

33. Definujte pojem osobný mzdový bod. 

34. Ako zistíme výšku priemerného osobného mzdového bodu? 

35. Do akej výšky sa pre účely výpočtu výšky dôchodku započítava priemerný osobný 
mzdový bod v plnej výške? 

36. Aké sú podmienky nároku na starobný dôchodok? 

37. Koľko rokov musí byť poistenec poistený v nezamestnanosti, aby mu vznikol pri strate 
zamestnania nárok na dávku v nezamestnanosti? 
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38. Kedy poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti? 

39. V akej výške sa poskytujú dávky v nezamestnanosti? 

40. Ktorá inštitúcia je poverená výkonom sociálneho poistenia? 

41. Aká je výška sadzby na nemocenské poistenie pre zamestnanca a zamestnávateľa? 

42. Aká je výška sadzby na dôchodkové poistenie pre zamestnanca a zamestnávateľa? 

43. Na akom poistení sa zúčastňuje len zamestnávateľ a v akej výške je povinný platiť 
poistné? 

44. Aká je sadzba poistného v nezamestnanosti pre zamestnancov a  pre zamestnávateľov? 

45. Aký spôsobom sa platí poistné do Sociálnej poisťovne? 

46. V akom termíne je splatné poistné, ktoré je odvádzané do Sociálnej poisťovne? 

 

5.7 Použité zdroje 

Právne normy: 

Ústava Slovenskej republiky 

Výročné správy Sociálnej poisťovne 1997 až 2001 

Zákon o sociálnom poistení č .461/2003 Zb. 

Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov č. 462/2003 Zb. 

Personálny a mzdový poradca podnikateľa  2-3/2004 

 

Internetové zdroje 

www.socpoist.sk 

www.statistics.sk 

www.zbierka.sk 
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nemocenské poistenie, piliere sociálneho poistenia, sadzby poistného do fondov sociálneho 
poistenia, Sociálna poisťovňa, sociálne poistenie, sociálna pomoc, sociálne zabezpečenie, 
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