
„Nikdy neporozumiete byro-
kracii, kým nepochopíte, že 
pre byrokrata postup znamená 
všetko a výsledok nič.“

Thomas Sowell
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Market Finesse oslavuje týmto číslom svoje prvé 
narodeniny. Dovoľte mi poďakovať Vám na tomto 
mieste za Vašu priazeň a zároveň vyjadriť nádej, že 
si ju pre nás naďalej zachováte.
Premiér Rober Fico stále hľadá priestor pre úpravy 
v daňovom systéme za účelom opätovného zave-
denia dane z dividendy. Ako píšeme v článku Hon-
ba na zlaté teľa na tejto strane: „Zdá sa, že súčas-
ná vláda urobí všetko preto, aby príčinu vysokého 
hospodárskeho rastu a dramatického poklesu ne-
zamestnanosti našla a následne ho v záujme soci-
álneho trhového hospodárstva aj odstránila.“
Ďalším tŕňom v oku premiéra sú pred dovolenko-
vou sezónou údajne vysoké ceny pohonných hmôt, 
a tak chce, posilnený úspechom pri vybavení pau-
šálnej 600 korunovej úspory za plyn pre dôchod-
cov, pritlačiť aj na Slovnaft. Pritom je to práve štát, 
kto z každého predaného litra benzínu skasíruje 
najviac. Viac sa dočítate v článku Obracanie kabá-
tov na strane 3.
Minister zdravotníctva Ivan Valentovič v rozhovore 
pre Slovenský rozhlas prvýkrát po roku vo funkcii 
pripustil, že rozsah zdravotnej starostlivosti hrade-
nej z verejných zdrojov je príliš široký a potrebuje 
zúžiť. Po skoro roku vedenia rezortu a množstve 
socialistických návrhov (ako napr. posledné návrhy 
vyvlastniť súkromné poisťovne a zaviesť jednu štát-
nu zdravotnú poisťovňu) tak prišiel z ministerstva 
aspoň jeden signál dotýkajúci sa skutočných prob-
lémov v zdravotníctve. Viac o ňom píšeme v článku 

Záblesk svetla po roku v ministerskom kresle, kto-
rý nájdete na strane 3.
Koncom apríla sa konala v Prahe v poradí tretia 
konferencia o politickej ekonómii s názvom Pra-
gue Conference on Political Economy. Stručný 
report z tohto podujatia, na ktorom sa aktívne zú-
častnil aj INESS, prinášame na strane 4. Radovan 
Ďurana prezentoval účastníkom z celého sveta 
pohľad INESS na prijaté „radikálne“ reformy na 
Slovensku.
V Senci sa uskutočnil v polovici apríla aj Liberál-
ny víkend, ktorý pravidelne organizuje Nadácia 
F.A.Hayeka. Ani na tomto podujatí INESS nechýbal 
a do problematiky slobodného bankovníctva zú-
častnených študentov uviedol Juraj Karpiš.
Po takmer roku a pol existencie nášho inštitútu 
sme sa rozhodli mierne zmeniť vzhľad našej inter-
netovej stránky www.iness.sk, a zároveň zvýšiť 
frekvenciu príspevkov a komentárov k aktuálne-
mu dianiu doma a vo svete. 
Na záver by som Vám chcel dať do pozornosti pod-
ujatie, ktoré organizuje The Language of Liberty 
Institute v spolupráci s INESS: letný medzinárod-
ný kemp venovaný diskusiám o slobode s názvom 
The Liberty English Camp. Viac sa o tomto poduja-
tí dočítate na poslednej strane.
Prajem Vám príjemné čítanie.
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Honba na zlaté teľa
Juraj Karpiš

Posledné vyjadrenia premiéra Fica ohľadom úprav 
v daňovom systéme a možného opätovného zave-
denia dane z dividendy naznačujú, že hon na zla-
té teľa pokračuje. Zdá sa, že súčasná vláda urobí 
všetko preto, aby príčinu vysokého hospodárskeho 
rastu a dramatického poklesu nezamestnanosti 
našla a následne ju v záujme sociálneho trhového 
hospodárstva aj odstránila.
Po červenom útoku na Zákonník práce, ktorý nie 
je odborárom a ani SMERu-SD dosť dobrý, aj keď 
sa s jeho pomocou sa podarilo neuveriteľné 50% 
zníženie nezamestnanosti za 4 roky, prišli na rad 
dane. Diskusiu rozpútal komplexný návrh zmien v 
daňových zákonoch z dielne (teraz už definitívne)
bývalého poradcu ministra financií Richarda Sulí-
ka.
Reakcia premiéra na seba nenechala dlho čakať. 
Fico je počas celého funkčného obdobia odhod-
laný svojich občanov pred znižovaním priamych 

daní chrániť. Zábavná bola aj forma odmietnutia: 
„Názor tohto teoretického avanturistu je pre mňa 
asi tak záväzný, ako že budeme dovážať z Marsu 
vodu. Úplne mimo reality, absolútne mimo reality. 
Teoretické, nepremyslené.“ Ak nazve vyštudova-
ný právnik Fico, nepoškvrnený reálnou praxou v 
súkromnom sektore, kapitalistu (nie, to nie je na-
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Porovnanie
Nová éra v zdaňovaní
Dane z príjmu právnických osôb naprieč 
Európou klesajú. Obyčajne sa to vysvetľuje 
tak, že krajiny navzájom súťažia o investície 
vytvárajúce nové pracovné miesta. Toto vy-
svetlenie ale neposkytuje celý obraz.
Ak chceme mať mozaiku úplnú: efektívna 
sadzba dane zo zisku v Európe stúpa. Eu-
rópskym krajinám sa podarilo zaplátať diery 
v daňových systémoch a rôzne daňové úľavy 
a výnimky.
Zníženie nominálnej sadzby dane je v Eu-
rópe často sprevádzané rozširovaním daňo-

dávka) a bývalého úspešného podnikateľa, 
bývalého riaditeľa viacerých podnikov a po-
radcu dvoch ministrov financií, Sulíka teore-
tickým avanturistom, tak sa úsmevu ubráni 
len málokto.

Znepokojujúcejšie než premiérové urážky na 
adresu ekonómov či vedúcich predstaviteľov 
najväčších zahraničných investorov je však 
opätovné otvorenie diskusie o znovuzave-
dení dane z dividendy. Túžba po zdaňovaní 
je vysoká a to napriek tomu, že firmy každý
rok posielajú do rozpočtu štátu viac a viac 
daní. Výnos z dane z príjmov právnických 

osôb vzrástol v minulom roku o 12%, pričom 
oproti roku 2004 je to až o 60% viac. Otáz-
ka dividend údajne nedá premiérovi spávať. 
Pritom práve odstráneniu dane z dividend, 
ktorá predstavovala nelogické zdvojenie 
zdaňovania príjmu firiem, môžeme byť vo
veľkej miere vďační za príchod zahraničné-
ho kapitálu a s ním súvisiaci hospodársky 
rast a pokles nezamestnanosti. Nie rovnaká 
sadzba dane, ale absencia dane z dividend 
bola a je jedným z hlavných lákadiel pre za-
hraničných investorov. Zrušením dane z divi-
dendy v roku 2004 došlo k medziročnému 
prepadu zdanenia výnosov kapitálu z 36,3% 
(25% daň z príjmu právnických osôb a 15% 
daň z dividendy) na 19%. Slovensko sa tak 
stalo krajinou so suverénne najnižším kom-
pozitným zdanením výnosov kapitálu široko 
ďaleko; o takmer 15% nižším ako v Česku, 
Poľsku alebo Maďarsku. Práve tento krok ot-
voril dvere kapitálovo náročnej výrobe (napr. 
automobilový priemysel), ktorá môže absen-
ciu dvojitého zdanenia v plnej miere využiť. 
Odstránenie dane z dividend okrem toho 
prospieva aj rozvoju inovatívnych spoloč-
ností s toľko ospevovanou vyššou pridanou 
hodnotou, a to zrovnoprávnením zdaňovania 

dlhového financovania s financovaním cez
základné imanie. Nové rizikové inovatívne 
spoločnosti totiž nie sú schopné financovať
svoj biznis cez úvery, ktoré v bankách získa-
jú len ťažko a sú preto odkázané na finan-
covanie cez vklady vlastníkov. Dividenda je 
potom pre vlastníka tým istým, čím je úrok 
pre banku.
Absencia dane z dividendy je určite jedným 
zo zlatých teliat Slovenskej ekonomiky, ktoré 
by nemalo byť obetované na oltári voličskej 
popularity. Ak súčasná vláda túto daň opä-
tovne zavedie, mala by si pripraviť pádne ar-
gumenty, ktoré presvedčia investorov, aby aj 
v budúcnosti investovali na Slovensku. Prečo 
by zahraničný investor nemal pred Sloven-
skom uprednostniť napr. ďalšieho člena EÚ 
Bulharsko s polovičnými mzdovými náklad-
mi a 15% daňou z príjmu právnických osôb? 
Fakt, že budujeme sociálne trhové hospo-
dárstvo (nech už to znamená čokoľvek) za-
hraničných investorov nepresvedčí. 

Pravda, 17.5.2007

vého základu. Takto členské krajiny odsú-
vajú efekty znižovania daní, ktoré väčšina 
implementovala v rokoch 1995-2005.
Ako si všíma štúdia vypracovaná U.S. Con-
gressional Budget Office, znižovanie daní je
prostriedkom zameraným najmä na zabrá-
nenie odchodu kapitálu do krajín s nižšími 
daňami, a menej na prilákanie nových inves-
tícií. 
Znižovanie daní v európskych krajinách nie 
je vedené liberálnymi/konzervatívnymi im-
pulzmi znižovať dane, lákať kapitál a zoští-

hľovať vládu. Naopak, zdá sa, že vlády sa 
snažia za daných okolností získať z daní z 
príjmu právnických osôb čo najvyšší príjem. 
Napriek tomu, že 40 až 50% dane z príjmov 
právnických osôb sú zrejme minulosťou, zni-
žovanie dane malo neutrálny dopad na efek-
tívnu sadzbu dane.
Toto pozorovanie len potvrdzuje skutočnosť, 
že návrhy znižovať dane neprichádza len od 
pravicových politikov, ale aj od ľavicových 
(príklady Španielska, Nemecka, škandi-
návskych krajín alebo Veľkej Británie, kde 
labouristická vláda znížila dane z príjmov 
právnických osôb na 30%, čo je v novodobej 
histórii tejto krajiny najnižšia sadzba).
Zdroj: Martin A. Sullivan, TaxAnalysts, Doc 
2006-1557

Údaje sa vzťahujú na staré členské krajiny EÚ-15. Vrchná čiara: jednoduchý priemer daňo-
vých sadzieb podnikových daní. Spodná čiara: efektívna sadzba dane.



Po takmer roku vo funkcii a množstve socia-
listických návrhov zameraných na opätovné 
centralizovanie sektora a získanie výlučnej 
kontroly nad financiami v zdravotníctve sa
minister konečne dotkol aj ozajstného pro-
blému, ktorý je kľúčom k odstráneniu viace-
rých neduhov zdravotníctva.
Minister Valentovič v rozhovore pre Sloven-
ský rozhlas prekvapivo pripustil, že rozsah 
zdravotnej starostlivosti hradenej z verej-
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Obracanie kabátov 
Radovan Ďurana

Záblesk svetla po roku v ministerskom kresle  
Juraj Karpiš

ných zdrojov je príliš široký. Tento krátky 
záblesk racionálnej úvahy o skutočných pro-
blémoch slovenského zdravotníctva bol síce 
len kamienkom v ohnivej kritike súkromných 
zdravotných poisťovní (tentokrát pre zmenu 
nešlo o platenú kritiku v komerčnom médiu 
uhradenú z peňazí poistencov štátnych zdra-
votných poisťovní), no napriek tomu stojí za 
zamyslenie.
Nepresnosť
Označiť rozsah zdravotnej starostlivosti hra-
denej z verejných financií za príliš široký
je pritom nepresné. Za plne hradenú totiž 
možno pokojne označiť všetku zdravotnú 
starostlivosť. Výnimku zo 100% krytia tvoria 
špeciality, ktoré so zdravotným stavom sú-
visia len chabo, ako obriezka, umelé oplod-
nenie, umelé prerušenie tehotenstva, sterili-
zácia, zisťovanie prítomnosti alkoholu v krvi 
a niektoré výkony medicínskej kozmetiky a 
stomatologických ošetrení. V slovenskom 
zdravotníctve dnes majú nárok všetci na 
všetko a to bez ohľadu na to, koľko platia 
alebo by boli ochotní platiť na poistnom ale-
bo v hotovosti. Výsledkom je, že všetci do-
stávajú málo, či už z hľadiska kvality alebo 

množstva zdravotníckej starostlivosti. Príči-
nou je katastrofálny nedostatok zdrojov. Ten 
nevyriešia ani bizarné opatrenia, ako bolo 
navýšenie platieb za štátnych poistencov o 
jedno percento na tri mesiace ani zrušenie 
pár nemocníc podľa pochybných kritérií zo 
slonovinovej veže ministerskej kancelárie. 
Tento nedostatok pomôže trvalo riešiť iba 
otvorenie kanálov pre súkromné zdroje a 
to napríklad formou priamych platieb alebo 
platieb zo súkromného pripoistenia. Mož-
no to dosiahnuť úplným alebo čiastočným 
spoplatnením neprioritných diagnóz, ktoré 
je mimochodom už vďaka zákonom prija-
tých minulou vládou legislatívne pripravené. 
Stačí už len vykonať posledný, avšak určite 
najťažší krok - zostaviť zoznam vyčlenených 
diagnóz. Vyčlenenie časti výkonov z verej-
ných zdrojov plne hradeného balíka umožní 
diferenciáciu poskytovaných služieb. Nejde 
pritom o odstránenie solidarity zo systé-
mu. Základný štandard a prioritné diagnózy 
môžu zostať aj naďalej plne hradené a tak 
prístupné pre všetkých bez ohľadu na výš-
ku príjmu. Bez obmedzenia rozsahu plne 
hradenej zdravotnej starostlivosti však budú 

S blížiacou sa letnou dovolenkovou sezónou 
prichádza aj opätovná snaha premiéra Fica 
„vybojovať“ lepšie ceny benzínu a nafty pre 
motoristov. Premiér s ľahkosťou letu orla 
vytrvalo prehliada vysvetlenia analytikov a 
empirické dôkazy, že opraty cenotvorby zá-
kladných palív nie sú v rukách slovenských 
predajcov.
Naďalej sa tvári tak, že jesenný pokles cien 
nespôsobil prepad svetovej ceny ropy, ale 
jeho prísne slová na adresu ziskuchtivých 
petrolejárov. A tí sa podľa Fica so stúpajú-
cim letným dopytom po nafte a benzíne opäť 
chystajú na letnú žatvu vysokých ziskov. A 
tomu treba zabrániť. Vzhľadom na fakt, že 
slovenskí predajcovia nemôžu ovplyvniť ná-
kupnú cenu surovín, ostávajú Ficovi len dve 
možnosti. Znížiť dane alebo znížiť zisk pre-
dajcov. Dane tvoria viac ako 50% z ceny. Z 
dnešnej ceny litra benzínu je to zhruba 22 
korún. Naproti tomu zisk z predaného litra 
benzínu pre predajcu sa pohybuje rádovo v 
jednotkách korún. Preto ak má dôjsť k zme-
ne, ktorú spotrebitelia skutočne pocítia, škr-
tať sa musí v daniach.
Ešte pred dvomi rokmi bol náš premiér o 
potrebe znižovania spotrebných daní hlboko 
presvedčený. Na sklonku roka 2004 pred-
ložil spolu s poslancami Paškom a Šulajom 
do parlamentu návrh, ktorý obsahoval prá-
ve znižovanie daní z pohonných hmôt. Čo 

ich k tomu viedlo? Ako sa v návrhu píše: „V 
súčasnosti platná právna úprava spotrebnej 
dane z minerálneho oleja na Slovensku ne-
odôvodnene stanovuje vyššie sadzby spo-
trebnej dane ako je určené v smernici EÚ“. S 
tým možno len súhlasiť. Napríklad benzín by 
mohol byť zaťažený o 3,50 Sk nižšou daňou. 
Fico s Paškom chápali aj všeobecne pozi-
tívne dopady zníženia daní, ktoré obmedzia 

dočasný výpadok príjmov rozpočtu: „Stabili-
zácia podnikateľského prostredia, zníženie 
nákladov a pravdepodobnosť vyššieho vý-
beru dane z príjmu a DPH však tento dopad 
na štátny rozpočet plne eliminujú.“ Svoje 
presvedčenie o správnosti podmieňujú aj 
spoločenskou potrebnosťou: „ Navrhovaná 
právna úprava (zníženie spotrebných daní) 
je spoločensky potrebná a žiaduca.“

Čo sa teda stalo? Zmenili sa na Slovensku 
podmienky tak, že by uvedené tvrdenia ne-
platili? Evidentne nie. Priestor na znižovanie 
daní existuje vždy. Neplatí ani argumentácia 
snahou o dodržanie schodku verejnej správy 
a naplnenie Maastrichtských kritérií. Ide o 
prosté odvádzanie pozornosti od problému, 
ktorý sa volá zvyšovanie výdavkov. Keby pre-
miérovi skutočne záležalo na znižovaní „ne-
odôvodnene“ vysokých spotrebných daní, 
myslel by na to už pri zostavovaní rozpočtu. 
V tom prípade by nezvyšoval výdavky štát-
neho rozpočtu na rok 2007 o 5,6%. Nevy-
plácal by nesystémové vianočné dôchodky. 
Nezvyšoval by doplatky poľnohospodárom 
na maximálne povolenú hranicu. Nezvyšoval 
by... Lenže premiér výdavky znižovať nechce. 
V politickom boji mu zjavne vyššie výdavky 
získavajú viac bodov ako znižovanie daní. 
To koniec koncov dokumentuje aj jeho aler-
gická reakcia na zníženie dane z príjmu na 
16%. A to i napriek tomu, že by táto zmena 
na rozpočet a plnenie kritérií negatívny do-
pad nemala.
A tak nám, platiteľom spotrebných daní ne-
ostáva nič iné, ako zvedavo čakať na perlu, 
ktorá vypadne z „dobrovoľnej“ dohody vlády 
a Slovnaftu. Žeby benzín lacnejší o korunu 
pre červené autá?

Hospodárske noviny, 30.4.2007
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politici darmo nariekať, že si súkromné pois-
ťovne poriadne nekonkurujú produktmi ale 
iba doplnkovými službami. Ak im nevytvoria 
priestor presunom zadefinovaním nepriorit-
ných diagnóz, nikdy k poriadnej konkurencii 
nedôjde. Každá poisťovňa totiž musí formál-
ne hradiť každému všetko, a že v realite na 
to nie je dostatok peňazí, to už nikoho neza-
ujíma. Spoplatnenie niektorých výkonov by 
zároveň riešilo problém nerovnováhy medzi 
zdrojmi v zdravotníctve a vysokým dopytom, 
ktorý sa snažia riešiť v Maďarsku a Česku 
zavádzané (a u nás už aj zrušené) poplatky 
za návštevu lekára.

Socialistické nazeranie na zdravotníc-
tvo pretrváva
Obmedzovanie balíka plne hradených vý-
konov je vzhľadom na názory prevládajúce 
vo verejnosti v súčasnosti bohužiaľ značne 
nepravdepodobné. Bolo by naivné dúfať, že 
súčasná vláda otrokov verejnej mienky roz-
sah plne hradenej zdravotnej starostlivosti 
nejakým vážnejším spôsobom obmedzí. Na 
tento krok nezostalo odvahy ani predchád-
zajúcej „radikálne“ pravicovej vláde. Socia-
listickému pohľadu na zdravotníctvo sa na 
Slovensku výborne darí aj v čase, keď si 
podľa hĺbky vašej peňaženky môžete v ob-

chode kúpiť minimálne 30 rôznych druhov 
chleba. Keď si však zlomíte ruku a nemáte 
tie správne známosti, zapackajú vám ju do 
rovnakej tekutej bielej hmoty ako pred dvad-
siatimi rokmi a to bez ohľadu na to, že by 
ste si boli ochotní priplatiť za menej špinavé 
riešenie hodné 21. storočia. 

SME, 25.4.2007

Cena štátu
Je zaujímavé pozrieť sa, ako rastú výdavky 
jednotlivých ministerstiev v dlhšom časovom 
úseku. Graf porovnáva priemerný ročný rast 
výdavkov vychádzajúc z údajov v štátnych 
rozpočtoch na rok 2004 a rok 2007.
Výdavky ministerstiev buď rastú „prirodze-
ne“, tzn. výdavky sa zvyšujú zhruba o infláciu,
alebo „spontánne“, tzn. v rezorty naberajú 
nové úlohy, alebo sa rozširuje ich pôsobnosť. 
Pre informáciu, priemerný ročný rast inflácie
za uvedené obdobie dosiahol 4,3%. (Na rok 
2007 uvažujeme s infláciou 2,7%). „Spon-
tánny“ rast zaznamenali ministerstvá spo-
trebujúce 2/3 výdavkov ministerstiev.
Premiantom v raste je Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja. Je evidentné, že sti-
mulantom tohto rastu budú prostriedky z Eu-
rópskej únie. Nasledujú ho „podnikateľské“ 
ministerstvá, medzi ktoré sa vtesnal rezort 
zdravotníctva.
Zdroj: www.cenastatu.sk

Priemerný ročný rast výdavkov ministerstiev
za obdobie 2004-2007

Prague Conference on Political Economy
V dňoch 20-22 apríla sa v Prahe konal tretí 
ročník Prague Conference on Political Eco-
nomy. Podujatie organizovala Vysoká ško-
la ekonomická v Prahe spolu s Liberálním 
institutem. Hlavnými rečníkmi spomedzi 
niekoľkých desiatok prednášajúcich boli Ri-
chard Ebeling, prezident Foundation for Eco-
nomic Education a Boudewijn Bouckaert, 
profesor na Law School of Ghent University. 

Nosnou témou celej konferencie bola politic-
ká ekonómia slobody a jej aspekty - ekono-
mické, politické, historické a filozofické .
Na konferencii s prednáškou vystúpil aj Ra-
dovan Ďurana z INESS. Prednáška bola sú-
časťou panelu PCPE zameraného na retro-
spektívu transformácie, ktorou prešli všetky 
krajiny V4 na začiatku deväťdesiatych rokov, 
ako aj na prijaté zásadné reformy z konca 

90-tych rokov až po súčasnosť. Radovan 
Ďurana vo svojom príspevku komentoval 
nedostatky prijatých reforiem. Počas disku-
sie sa účastníci zamerali predovšetkým na 
(ne)možnosť vybudovania inštitucionálneho 
rámca pred zavedením trhového hospodár-
stva a spustením privatizácie.

Richard Ebeling Boudewijn Bouckaert Radovan Ďurana
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ANTI MARKET
Právo na odpoveď
V médiách sa podľa vlády objavujú klam-
stvá, chce preto uzákoniť právo odpovedať 
na publikované informácie. Vláda premiéra 
Roberta Fica tak chce chrániť ľudí pred ne-
objektívnymi a nepravdivými informáciami, 
ktoré sa podľa kabinetu v médiách objavujú 
na jej adresu i na adresu predstaviteľov ko-
aličných strán.
Premiérova snaha chrániť občanov je urči-
te ušľachtilá, ale prečo opäť meniť zákony, 
keď už v súčasnosti má každý právo na od-
poveď? Keď premiérovi nestačí reagovať na 
neobjektívne informácie hromžením pri po-
zeraní televízie, môže využiť aj iné mediálne 
kanály. Môže napríklad svoju pravdu poslať 
kamarátom e-mailom, čítať ju v špičke na 
námestí alebo si založiť vlastnú televíziu. 
Ale prečo porušovať vlastnícke práva vyda-
vateľov a televízií tým, že im prikážeme ako 
využívať ICH mediálny priestor? Ak by takýto 
zákon nakoniec prešiel, mali by sme ho rov-
nako uplatniť aj na „vysielaci čas“ samotné-
ho premiéra a jeho kabinetu. Určite nie som 
sám, kto by svojou pravdou rád odpovedal 
na niektoré informácie, ktoré premiér počas 
svojho vysielania uverejnil.
 Cena benzínu
Tí, ktorí sa nazdávali, že kontrola cien bude 
po roku 1989 minulosťou, precitajú zo svoj-
ho omylu. Ako už býva zvykom, vláda najčas-
tejšie obracia svoju pozornosť na produkty 
energetického priemyslu, kde rada hľadá 
spôsoby namiesto dôvodov. Problém so slo-
bodnou cenotvorbou však majú napríklad aj 
v USA.
Situácia na Slovensku: súčasná vláda Ró-
berta Fica tlačí Slovnaft do znižovania cien 
benzínu. 
Situácia vo Wisconsine, USA: o dichotómii 
postupov vlády pri zásahoch do cenotvorby 
svedčí rozhodnutie vlády Wisconsinu, ktoré 
prikazuje majiteľovi čerpacej stanice zvýšiť 

cenu benzínu. Dôvodom je striktné dodr-
žiavanie miestneho Zákona o neférovom 
predaji, ktorý prikazuje, o koľko musí byť 
maloobchodná cena vyššia od veľkoobchod-
nej. Pán Raj Bhandari, ktorý pumpu vlastní, 
predával benzín lacnejšie dôchodcom a ma-
jiteľom športových áut. A to je v protiklade s 
predstavami tých, ktorých sa tento obchod 
(predajca a kupujúci) netýka.
Lacnejší autobus? Zabudnite!
Ako funguje monopolizácia odvetví nutnos-
ťou vydania licencie ilustroval prípad pre-
pravcu z Banskej Bystrice, ktorý žiadal licen-
ciu na prímestskú prepravu. Aj napriek tomu, 
že splnil všetky podmienky, nežiadal o pod-
poru zo strany VÚC, dokonca ponúkal lístky o 
štvrtinu lacnejšie ako konkurent – doterajší 
zmluvný prepravca, úradníci jeho žiadosť za-
mietli. Odôvodnenie: výrazne by sa finančne
zhoršilo podnikanie doterajšieho zmluvného 
prepravcu. Takto koná byrokracia – v „pro-
spech“ občana.
Ruský princíp
Automobilka KIA v Žiline vidí priestor na pre-
daj svojich automobilov aj v takej krajine, 
akou je Rusko. Pred vývozom do Ruska sa 
ale autá budú musieť najprv rozmontovať. 
Dôvody objasnil hovorca fabriky Dvořák: „Na 
dovoz celých automobilov do Ruska je vyso-
ké dovozné clo, pre vozidlo Cee‘d to predsta-
vuje približne 25 až 30 percent. Demontova-
né vozidla Cee‘d zo Slovenska budú spätne 
zmontované v Rusku. KIA plánuje tento rok 
vyviezť do Ruska zhruba 13-tisíc automobi-
lov Cee‘d.“
Zvláštne dôvody na zavedenie dane
Europoslanec Sergej Kozlík považuje otázku 
znovuzavedenia dane z dividend za legitím-
nu a správnu: „Máme tu nízku rovnú daň, 
ktorá ale neobsahuje motivačné momenty 
pre investovanie alebo priame motivačné 
momenty pre investície alebo rozvoj.“
Jeho hodnotenie sa dá preložiť do nasledujú-
ceho odporúčania pre hospodársku politiku: 

Firmy treba motivovať k investovaniu vyššími 
daňami...
Z dennej tlače – Máme sa načo tešiť
Ak bude Slovensko pokračovať v súčasnej 
ekonomike a napredovať tak rýchlo ako do-
teraz, môže sa raz podobať na Čínu, uviedol 
prezident Srbska Boris Tadič po stretnutí so 
slovenským prezidentom Ivanom Gašparovi-
čom. Pravda 24.4.

PRO MARKET
Falošní speváci
Pred 15 rokmi súd v Chicagu rozhodol v pro-
cese vedenom proti dvom bývalým členom 
Milli Vanilli následovne: každý, kto si pred 
27. októbrom kúpil platňu tohoto dua, má 
nárok na odškodnenie vo výške 3 doláre a to 
za to, že sa na nahrávkach nechali zastupo-
vať inými spevákmi.
Kupovanie hudobných nosičov je zmluvná 
výmena ako každá iná. Predávajúci deklaro-
val, že predáva niečo iné ako v skutočnosti 
predával a preto je pokuta pre protagonistov 
sladkých hitov ako Girl You Know It‘s True či 
Girl I‘m Gonna Miss You na mieste.
Kto zavedie nižšie dane?
V uplynulom období sa akoby roztrhlo vrece 
s návrhmi na zníženie daní z príjmu. Výšku 
sadzby v návrhu, ktoré pripravujú opozičné 
strany SDKÚ-KDH a SMK, ešte neupresnili, 
podľa Ivana Mikloša by sa však postupne 
mohla pri súčasnom stave ekonomiky zni-
žovať o 1 percento ročne až na 15 percent. 
Predseda koaličnej Slovenskej národnej 
strany Ján Slota si vie predstaviť sadzbu 
dane z príjmu na úrovni 15 až 17 percent, 
exporadca ministra financií Richard Sulík 16
percent.
To je určite pozitívna správa. Zostáva len 
dúfať, že sa pretaví do skutočnosti a prípad-
ný výpadok v rozpočte nebude sprevádzaný 
hľadaním náhradných príjmov, ale naopak 
škrtaním výdavkov.
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The Liberty English Camp
The Language of Liberty Institute v spoluprá-
ci s INESS organizujú letný medzinárodný 
kemp venovaný diskusiám o slobode.
Čaká Vás päť dní strávených v príjemnom 
prostredí pod Nízkymi Tatrami v spoločnosti 
zahraničných prednášajúcich a diskutérov. 
Predmetom diskusií bude ekonomický, poli-
tický a filozofický pohľad na slobodu, jej vý-
znam a hodnotu.
Diskutovať sa bude v angličtine, čo Vám 
umožní nielen zlepšiť jazykové schopnosti, 

ale pomôže aj vytvoriť dostatočne kvalitnú 
slovnú zásobu odborných termínov, ktorú vy-
užijete pri ďalšom čítaní odborných textov.
Diskutovať budete môcť so skvelými rečník-
mi, akým je napr. Christian Michel (on-line 
texty na www.liberalia.com).
Dajte vedieť o tomto podujatí aj Vašim zná-
mym a priateľom. Kemp je určený pre všet-
kých, ktorým je téma slobody blízka, nielen 
vysokoškolským študentom. Na podujatí sa 
zúčastnia aj záujemcovia z Česka a Poľska.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.
iness.sk.
Pozor: posledný možný termín prihláse-
nia je 25.5.2007! 

V prípade záujmu o účasť, prípadne ďalšie 
informácie, píšte na radovan.durana@iness.
sk, alebo volajte 02 / 5441 0945.


