
„Každý, kto tvrdí, že súťaž na 
trhu znamená „prežitie najsil-
nejšieho“ v zmysle zákonov 
džungle, predkladá najjasnejší 
dôkaz o svojej neznalosti eko-
nómie.“

George Reisman
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Daňoví úradníci majú po 2. apríli o prácu postara-
né. Očakáva sa, že vláda nás na dani z príjmu pri-
praví o 95,1 mld. korún a skontrolovať, či nejaká tá 
koruna nechýba, dá určite zabrať. Každý pracujúci 
Slovák odvedie v tomto roku priemerne 19 650 ko-
rún (na DPH odvedieme 23 420 Sk). Zdá sa Vám 
to veľa alebo málo? Bez poznania toho, ako vláda 
s našimi peniazmi naloží, sa na túto otázku neod-
povedá ľahko. Aj preto sme pre denník Nový čas 
pripravili grafiku s prepočtom, kde skončí každá ko-
runa z tisíckorunáčky odvedenej na dani. Graf bol 
zverejnený dňa 3.4. a môžete si ho pozrieť aj na 
internetovej stránke INESS.
Verejnosťou zarezonovalo vyjadrenie premiéra Fica 
„búchať sa do pŕs, že nie a nie, to by bolo smiešne.“ 
Ono by to smiešne naozaj bolo, keby nešlo o takú 
dôležitú vec akou je daňová suverenita. Premiér 
tak nepriamo pripustil podvolenie sa Slovenska 
tlaku veľkých stagnujúcich európskych ekonomík, 
ktoré vidia riešenie svojich vlastných problémov za 
hranicami svojich krajín. O tom, čo harmonizácia 
daní znamená, píšeme v článku Rozladená harmó-
nia daňových systémov v EÚ na strane 2.
Dôležitým zákonom, ktorý môže významným spôso-
bom ovplyvniť budúcnosť pracovného trhu na Slo-
vensku a tým aj celý vývoj hospodárstva je pripra-
vovaná novelizácia Zákonníka práce. K tejto téme 
sme sa v Market Finesse venovali z globálneho po-
hľadu aj v minulom čísle. V tomto čísle vyberáme a 
komentujeme skutočný nezmysel, ktorým je inštitút 
povinného odstupného. Podľa ministerky Tomano-
vej má plniť úlohu „satisfakcie.“ O tom akú úlohu 
plní v skutočnosti, píšeme v článku Odstupné: Je to 
satisfakcia alebo pokuta? na strane 3.

Na Slovensko prichádza ďalší veľký investor. Sku-
točnosť, že prichádza zahraničný kapitál, je určite 
dobrá správa. V inom svetle sa už však javí za pod-
mienok, za akých prichádza a nabáda k zvýšenej 
opatrnosti a určitej nedôvere voči podnikateľským 
schopnostiam našej (a ktorejkoľvek inej) vlády. O 
dôvodoch k tejto opatrnosti píšeme v článku In-
vestor za každú cenu? na tejto strane.
Rekapitulačný článok s názvom Netriafajú do čier-
neho o tom, čo už nová vláda urobiť stihla a aké 
sú jej ďalšie ambície, prinášame na strane 4.
Na pozvanie ekonomického klubu SCE, ktorý pô-
sobí na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej 
univerzity, prednášal o výhodách, nevýhodách a 
rizikách spojených s eurom Juraj Karpiš z INESS a 
Ing. Elena Kohútiková, CSc. Powepointovú prezen-
táciu prednášky Juraja Karpiša nájdete na strán-
kach INESS.
Na internetovej stránke INESS tiež pribudol video-
záznam z diskusného fóra Výstavba novej jadrovej 
elektrárne na Slovensku, ktorú na konci februára 
zorganizoval INESS spolu so Združením podnika-
teľov Slovenska.
Nakoniec by som Vám ešte chcel dať do pozornos-
ti článok s názvom Anatómia štátu od Murrayho N. 
Rothbarda, ktorý sme na stránke INESS zverejnili 
pri príležitosti výročia narodenia tohto významné-
ho ekonóma.
Prajem Vám príjemné čítanie a ničím nerušené 
zarábanie na budúcoročné dane.
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Investor za každú cenu?
Richard Ďurana

Tak sme ho nakoniec dostali. Samsung si spomedzi 
predvádzajúcich sa pávov vybral Slovensko. Sľubu-
je nám vytvorenie tisícok pracovných miest. Pozri-
me sa, či je to naozaj dôvod na oslavu a či dôsledky 
nemôžu byť podstatne trpkejšie ako očakávania.
Príchod zahraničného kapitálu je nepochybne pozi-
tívnou správou. Keď ale prichádza za výraznej pod-
pory zo strany vlády, je namieste zvýšiť obozretnosť 
a vziať do úvahy všetky možné dôsledky, nie iba tie, 
ktoré nám prezentujú politici. Nie je všetko zlato, 
čo sa blyští.
Vláda sa prostredníctvom svojich agentúr (napr. 
SARIO) stavia do pozície podnikateľa. Proti podni-
kaniu nemožno za normálnych okolností nič nami-
etať, ale okolnosti v tomto prípade nie sú normál-

ne. Vláda totiž neutráca a neriskuje svoje vlastné 
peniaze, tak ako podnikatelia na trhu, ale peniaze 
nás všetkých – daňových poplatníkov.
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Porovnanie

Rozladená harmónia daňových systémov v EÚ 
Radovan Ďurana

Blahobyt štátov sociálneho blahobytu?
Graf porovnáva umiestnenie vyspelých krajín 
OECD v rebríčku najvyspelejších krajín. Rebríček 
je zostavovaný na základe porovnania HDP na 
obyvateľa danej krajiny s priemerom OECD. Hod-
noty sú prepočítané pomocou parity kúpnej sily. 
Graf ukazuje strmý pád Švédska a jeho krátke 
oživenie v posledných 4 rokoch. Štáty ako Fran-
cúzsko, Nemecko a Taliansko, charakteristické 
rozsiahlym sociálnym systémom a silným vply-
vom štátu, v medzinárodnom porovnaní vytrvalo 
strácajú.
Zdroj OECD

Varovným signálom môže byť príklad z Hra-
nic na Moravě v Českej republike. Spoloč-
nosť LG.Philips, ktorá tu za masívnej podpo-
ry zo strany vlády začala vyrábať obrazovky, 
sa po štyroch rokoch ocitla v konkurze. Tová-
reň musela predať, v súčasnosti je zatvore-
ná a nič sa v nej nevyrába. Česká vláda tak 
preniesla bremeno neúspešnej investície na 
všetkých svojich občanov. Podobné neúspe-
chy sa nedajú vylúčiť ani u nás, vláda má 
totiž pri nakladaní s cudzími prostriedkami 
úplne inú motiváciu ako podnikateľ. Tou je 
napríklad mediálne populárna prezentácia 
počtu novovytvorených pracovných miest. 
Aký je však skutočný dopad?
Vznik pracovných miest v Samsungu tiež za-
príčiní zánik pracovných miest u iných pod-
nikateľov. Pracovnej sily nie je nekonečné 
množstvo a na Slovensku je už v súčasnosti 
v mnohých odvetviach nedostatok kvalifi-
kovanej pracovnej sily. Mnohí investori si 
musia privážať pracovníkov zo zahraničia. 
Skúste sa vžiť do pozície podnikateľa, ktoré-
mu nový investor vďaka dotáciám na vytvo-
renie pracovných miest odtiahne kvalitných 
zaškolených zamestnancov. A tento podni-
kateľ musí prostredníctvom svojich daní na 
podporu nového investora prispieť! V prípa-

de Samsungu predstavuje vládna pomoc na 
jedno pracovné miesto viac ako dva milióny 
korún, a to v tejto sume nie je zahrnutých 
ďalších 1,6 mld., za ktoré vláda pripraví 
infraštruktúru na príchod investora. Spolu 
sa tak Slováci na jedno pracovné miesto v 
Samsungu poskladajú sumou skoro 3,5 mi-
lióna korún. Keby Samsung tieto prostriedky 
použil len na výplaty zamestnancov, tak pri 
súčasných mzdách by mal o výplaty posta-
rané na desať rokov. Pre porovnanie, na 
rozbehnutie súkromného biznisu tak jeden 
investor dostane toľko prostriedkov, koľko 
dostane ročne z rozpočtu Slovenská akadé-
mia vied a základný výskum dohromady.
Vláda investičné stimuly obhajuje zvyšova-
ním zamestnanosti. Akoby účelovo pritom 
prehliada skutočnosť, že najväčším pro-
blémom slovenskej nezamestnanosti sú 
dlhodobo nezamestnaní nízkokvalifikovaní
občania, ktorých životnú situáciu investor 
produkujúci produkty s vyššou pridanou 
hodnotou nijako nerieši. Ak by sme aj prijali 
ako argument znižovanie nezamestnanosti, 
tak túto vysokú štátnu podporu nemožno 
obhájiť v kraji, kde je miera evidovanej neza-
mestnanosti 5%.
Vláda i médiá tiež radi operujú sumou, kto-

rú investor u nás preinvestuje. Čo nám však 
táto suma hovorí? Absolútne nič, je to kapi-
tál, ktorý patrí súkromnému investorovi. Je-
diná podstatná informácia pre občana Slo-
venskej republiky je suma, ktorou on musí 
prispieť na projekt zahraničného investora. 
A v prípade Samsungu to bude 760 Sk na 
každého z nás. Dali by ste dobrovoľne?
Kritici investičných stimulov sú často napá-
daní za nekonštruktívnu kritiku bez návrhov 
alternatívnych riešení. Riešenie však je, a 
pomôže nielen zahraničným investorom, ale 
aj domácim, budúcim i súčasným. Je ním 
znižovanie daní. Keby vláda neposkytla KIA 
podporu vo výške 10,6 mld. korún, okamži-
te sa mohla na jeden rok znížiť daň z príjmu 
právnických osôb z 19% na 14% bez toho, 
aby to spôsobilo výpadok v štátnom rozpoč-
te. Takéto opatrenie by malo nepochybne 
pozitívnejší dopad na podnikateľské pro-
stredie i vývoj zamestnanosti, a to najmä v 
chudobnejších regiónoch s vysokou neza-
mestnanosťou. Alternatívy teda sú, akurát 
pre politikov nepredstavujú taký intenzívny 
okamih slávy, ako poukázanie na okamžité 
vytvorenie 1200 nových pracovných miest.

SME, 16.3.2007

Harmonizácia v oblasti daní sa už dávno za-
čala. V Európskej únii platí harmonizované 
minimum pre daň z pridanej hodnoty vo výš-
ke 15 percent. Harmonizované sú tiež postu-
py a čiastočne aj sadzby napríklad pri zdaňo-
vaní úrokov, len nedávno sme tiež zvyšovali 
dane z cigariet, aby sme splnili harmonizač-
né požiadavky. Ak sa pozrieme na štruktúru 
daňových výnosov EÚ 25, zistíme, že už viac 
ako polovica výnosov podlieha viac či menej 

prísnej harmonizácii. Návrh harmonizovať 
priame dane preto nemohol nikoho pre-
kvapiť, ide o pokračovanie dávno začatého 
procesu. Iniciátori deklarácie o daňovej su-
verenite na to mali myslieť, keď hlasovali za 
vstup do EÚ. Únia dnes síce zaručuje kraji-
nám posledné slovo pri rozhodovaní v oblas-
ti priamych daní, nie je však jasné dokedy. 
Politické kupčenie v Bruseli sa ničím nelíši 
od toho v Bratislave.



Finančné dosahy vyplývajúce z návrhu nove-
lizácie Zákonníka práce sa väčšinou nedajú 
jednoznačne vyčísliť. Napríklad zneužitá prá-
vomoc odborárov zastaviť prevádzku podni-
ku bez súhlasu vlastníka môže spôsobiť 
tisícové, ale aj miliónové škody. Alebo predĺ-
ženie výpovednej lehoty pomeru na kratší 
čas sa nemusí na nákladoch prejaviť vôbec 
alebo len nepriamo.
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Zavádzajúce argumenty
Návrhy harmonizácie priamych daní prichád-
zajú pochopiteľne zo štátov s vyšším daňo-
vým zaťažením. Tí odvážnejší hovoria priamo 
o zjednocovaní daňových sadzieb, opatrnejší 
predkladajú zjednotenie určovania daňové-
ho základu. Dôvody sa uvádzajú dva. Rozdi-
elne sadzby v únii vraj vedú k presunu firi-
em a pracovných miest do krajín s nižšími 
daňami. To v krajinách s vyššími daňami ve-
die k zvyšovaniu nezamestnanosti. Druhým 
dôvodom na zavedenie jednotných sadzieb 
je údajné zneužívanie prostriedkov európ-
skych fondov na udržanie nízkych sadzieb 
daní. Inými slovami, Slovensko si vraj môže 
dovoliť nízku daň z príjmu vďaka tomu, že 
časť verejných výdavkov nemusí kryť z daní, 
ale z prostriedkov z EÚ.
Obidva argumenty sú zavádzajúce. Daňová 
sadzba je len jedným z faktorov pôsobia-
cich na investorov pri presúvaní kapitálu a 
pracovných miest. Rovnako dôležitá je cena 
práce, dostupnosť kvalifikovanej pracovnej
sily, ceny pozemkov, lokalita či pružnosť pra-
covného trhu. Z toho vyplýva, že len samotné 
zjednotenie sadzby dane z príjmov by odlevu 
pracovných miest nezabránilo. Navyše pro-
blém s nezamestnanosťou v starej Európe 
nevznikol po prijatí nových členských krajín.
Nezamestnanosť tam bola prítomná dávno 
predtým, vyživovaná vysokými daňami, pre-
bujneným sociálnym systémom a nepruž-
ným pracovným trhom. Ukazovanie prstom 
na krajiny s nižšími daňami teda nie je ničím 
iným, ako odvádzaním pozornosti od vlast-
ných problémov. A pomaly to chápu už aj v 
Nemecku, kde minulý týždeň schválili mier-
ne zníženie firemných daní.
Zvýšenie nemusí znamenať zlepšenie
Ani druhý argument nemožno nazvať inak 

ako zavádzajúcim. Bilancia odvodov nových 
členských krajín do rozpočtu EÚ a čerpaných 
fondov je ledva plusová. Slovensko za po-
sledné tri roky podľa výpočtu Konzervatív-
neho inštitútu M. R. Štefánika na fondoch 
získalo o 4,4 mld. Sk viac, ako odviedlo. V 
tohtoročnom rozpočte prevyšujú výnosy z 
fondov EÚ naše odvody o zhruba 15 mld. Sk. 
To je menej ako 5 percent celkových výdav-
kov štátneho rozpočtu.
Ak by sme mali výnosy z fondov nahradiť 
zvýšením daní, našu „devätnástku“ by sme 
museli zvýšiť na dvadsať percent. Také 
symbolické jednopercentné zvýšenie daní 
by však nezamestnanosť v Nemecku určite 
neznížilo.
Hľadanie argumentov v prospech daňovej 
harmonizácie je ťažká, ak nie nemožná úlo-
ha. Zmena v daňových systémoch štátov EÚ 
by bola ospravedlniteľná jedine vtedy, ak by 
priniesla ich zlepšenie v každom jednom 
štáte. Aby sme však posúdili túto otázku, 
musíme sa pozrieť aj na druhú stranu min-
ce, a tou sú výdavky financované z daní.
Medzi krajinami EÚ sú obrovské rozdiely. 
Kým slovenská vláda prerozdeľuje zhruba 
tretinu národnej produkcie, švédska vláda 
prerozdeľuje dve tretiny.
Platíme nižšie dane, pretože mnohé služby 
si nakupujeme voľne na trhu namiesto toho, 
aby nám ich poskytovala verejná správa. 
Takýto systém znamená vyššiu kontrolu poli-
tikov a menej plytvania.
Zatiaľ čo teraz tvrdíme, že vo verejnej správe 
je prezamestnanosť a naše dane sa využí-
vajú neefektívne, skúste si predstaviť, ako 
by to vyzeralo s daňami dvakrát takými vy-
sokými.
Harmonizácia daní by v súčasnosti pre Slo-
vensko najpravdepodobnejšie znamenala 

zvyšovanie daňových sadzieb. Bolo by to pre 
Slovensko zlepšenie?
Priniesli by vyššie dane úspornejších a ne-
podplatiteľných úradníkov?
Zmeškaná šanca
Konkurencia v daňových sadzbách je rovna-
ko prospešná ako v iných oblastiach života. 
Predstavuje prirodzenú brzdu pre každú vlá-
du, ktorá by chcela neúmerne zvyšovať vlád-
ne výdavky. V súčasnosti sa firmy a občania
môžu takému správaniu vlád brániť presu-
nutím do inej členskej krajiny. Harmonizácia 
daňových sadzieb by túto možnosť definitív-
ne zavrela.

Slovenská vláda sa diskusii o harmonizácii 
daní nemusí vyhýbať. Nevýhody harmonizá-
cie a absentujúce dôvody pre tento krok sú 
zrejmé. Slovenský daňový systém navyše nie 
je dokonalý a stále sa dá zlepšovať. To, že 
vláda dokáže šetriť vo výdavkoch na správu, 
nám môže dokázať napríklad znižovaním 
daní. Jednu príležitosť už táto vláda prepás-
la. Keby nenavyšovala výdavky štátneho roz-
počtu viac ako o infláciu, mohli sme pri tom
istom schodku platiť už len 18-percentnú 
DPH.

Pravda, 27.3.2007 

Odstupné: Je to satisfakcia alebo pokuta?  
Radovan Ďurana

Novinka v zákonníku – vyplácanie odstupné-
ho sa však odhadnúť dá. Úrady práce evidu-
jú uchádzačov o zamestnanie, ktorých pred 
zaevidovaním prepustili z organizačných 
dôvodov. Tým sa myslia dôvody na strane za-
mestnávateľa a hlavne prepustenie pre nad-
bytočnosť alebo rušenie pracovnej pozície. V 
minulom roku bolo na úradoch práce takto 
zaevidovaných takmer 15- tisíc uchádzačov.
790 miliónov
Ak by existovala povinnosť týmto zamest-
nancom vyplatiť minimálne dvojmesačné 
odstupné, ako navrhuje novela, pri priemer-
ných mzdových nákladoch by dosiahla cel-
ková vyplatená suma 790 miliónov korún. 
Táto suma by v skutočnosti bola ešte vyššia, 
pretože zamestnaným nad päť rokov má 
prislúchať trojmesačné odstupné. Zvýši sa 
tiež o odstupné vyplatené zamestnancom 
na kratší pracovný pomer.

Odstupné bude mať teda priamy vplyv na 
hospodárenie zamestnávateľov, a to i nap-
riek tomu, že to premiér Fico popiera a mi-
nisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v 
doložke dosahov nehovorí o nijakých nega-
tívnych vplyvoch. Je zrejmé, že väčšina za-
mestnancov by s touto úpravou súhlasila. 
Lenže oni nie sú v pozícii, z ktorej by mohli o 
odstupnom rozhodovať. Na jeho vyplatenie 
nemajú nijaké právo, pretože ide o platbu 
bez predchádzajúceho plnenia.
Zjednodušene povedané, odmena prinále-
ží za vykonanú prácu. Za čo teda prináleží 
odstupné? Nijaká práca nebola vykonaná a 
neobstojí ani tvrdenie o poškodení zamest-
nanca prepustením. Škoda vzniknúť nemô-
že, lebo do pracovného pomeru každý nastu-
puje s vedomím, že raz sa môže skončiť. Tak 
kde je dôvod?
V dôvodovej správe k novele zákona sa uvád-
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Netriafajú do čierneho
Richard Ďurana

za, že ustanovenie je v súlade s požiadavka-
mi Medzinárodnej organizácie práce. Áno aj 
nie. Dohovor síce hovorí o odstupnom, ale 
nie ako podmienke. Čiže, ak na Slovensku 
existuje sociálny systém, ktorý prepuste-
nému zamestnancovi zabezpečí náhradu 
príjmu, načo vyplácať odstupné? Dávky v 
nezamestnanosti máme, a to dokonca so 
zásluhovým charakterom, takže výplata dá-
vok v nezamestnanosti vo výške okolo 15-
-tisíc Sk nie je až takou zriedkavosťou. Ak 
sa bez práce ocitne zamestnanec bez ná-
roku na takúto dávku, má nárok na dávku 
v hmotnej núdzi. Sociálny systém teda za-
bezpečuje ochranu všetkých prepustených 
zamestnancov, preto nie je dôvod, aby jeho 
funkcie dopĺňali nedobrovoľne zamestnáva-
telia. Zámerne píšem o dobrovoľnosti, pre-
tože okrem verejnej správy u nás existujú aj 
súkromní zamestnávatelia, ktorí dobrovoľne 
odstupné vyplácajú.
Satisfakcia
Ak nás na vyplácanie odstupného nezavä-

zujú medzinárodné dohovory, ktorých poži-
adavky spĺňame, aký je skutočný dôvod ich 
zavádzania? Na ministerstve práce sme sa 
dozvedeli, že ide o satisfakciu. Satisfakciu 
za to, že zamestnanca v pomere na neurčitý 
čas nie vlastným zavinením prepustili.

V tomto prípade sa o žiadnom ekonomicky 
opodstatnenom dôvode nedá hovoriť. Zá-
kon bude nútiť zamestnávateľa k tomu, čo 
by malo byť výhradne predmetom dobrovoľ-
nosti. Súkromní zamestnávatelia, ktorí dnes 

z vlastných zdrojov odstupné vyplácajú, tak 
robia z pocitu vďačnosti za dlhodobú spolu-
prácu. Avšak len do chvíle, kým si to môžu 
dovoliť.
Povinnosť vyplácať odstupné budú mať aj 
podnikatelia, ktorí sa ocitli v existenčných 
problémoch. Tí rušia vybrané pracovné 
miesta, aby optimalizáciou a zefektívnením 
výroby zachovali prevádzku. Na pocit vďač-
nosti tu neostáva priestor v záujme zacho-
vania ostatných pracovných miest. Pre nich 
nie je odstupné ničím iným ako pokutou za 
to, že sa snažia účelne vynakladať prostried-
ky na podnikanie. Vyplácané odstupné síce 
uľahčí život prepusteným, ale môže ohroziť 
pracovné miesta zostávajúcim zamestnan-
com. Toto je odvrátená strana odstupného, 
ktorá predstavuje dostatočné dôvody na 
jeho zamietnutie v navrhovanej podobe.

SME, 4. 4. 2007

Vláda Roberta Fica zdedila po minuloroč-
ných parlamentných voľbách ekonomiku vo 
vynikajúcej kondícii. Aj vďaka tomu mohla 
predstaviť programové vyhlásenie plné soci-
álnodemokratických zázrakov, ktoré okrem 
vízií smerovania Slovenska v jednotlivých 
oblastiach predstavilo aj nástroje, ktorými 
sa majú definované ciele naplniť.
Dnes sa už otvára priestor na krátku reka-
pituláciu pôvodných cieľov, realizovaných 
krokov a zhodnotenie ich reálnych dopadov, 
inými slovami, či vláda netriafa mimo terča.

Mantrou novej vlády sa stalo prijatie eura. Za-
hraničných investorov i domácich ekonómov 
upokojilo odhodlanie pokračovať v plnení 
podmienok pre vstup Slovenska do Eurozóny 
v roku 2009. Schválený štátny rozpočet, kto-
rý naoko kúzelne kombinuje sociálnu politi-
ku a rozumné spravovanie verejných financií,
sa však javí v úplne inom svetle v momente, 
keď zistíme, že nižší deficit nie je výsledkom
šetrenia ale rapídneho nafúknutia príjmov (v 
porovnaní s rokom 2006 o 13 %).
Vláda dala červenú privatizácii a v prvom 
polroku pôsobenia realizovala nekoncepčné 
no populárne kroky v oblasti daňového sys-

tému (zvýšenie progresivity zdanenia cez za-
vedenie „milionárskej“ dane) či zdravotníc-
tva (zrušenie poplatkov u lekára a zníženie 
poplatku za recept).
Marketingové čaro vianočného príspevku 
dôchodcom alebo prídavku pri narodení pr-
vého dieťaťa však už vyprchalo a vláda musí 
riešiť reálne problémy sociálneho systému. 
Po úvodných kozmetických úpravách sa vlá-
da chystá zhlboka nadýchnuť a v tomto roku 
pristúpiť k zásadnejším zmenám. Na príkla-
de nepodložených tvrdení Ministerstva prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny SR ale aj premi-
éra k úpravám dôchodkového systému však 
vidieť, že dôkladná analýza problému je pre 
túto vládu skôr prekážkou ako návodom.
Aj odbory sa od vlády dočkali splnenia pred-
volebného sľubu. Okrem obnovenia tripartity 
dostali možnosť navrhnúť zmeny v Zákonní-
ku práce, ktoré prospejú hlavne im. Prezen-
tovaná ochrana zamestnanca je však dvoj-
sečnou zbraňou a zmeny, ktoré majú pomôcť 
súčasným zamestnancom, poškodia tých, 
ktorí prácu hľadajú. Novela zákonníka ako 
aj 10% zvýšenie minimálnej mzdy dávajú tu-
šiť, že vláda sa ekonomickými súvislosťami 
trhu práce veľmi nezaoberá. Jednoduchosť 
zamestnávania v kombinácii s výškou daňo-
vého zaťaženia sú najdôležitejšími faktormi 
posudzovanými domácimi aj zahraničnými 
investormi a vláda akoby nechcela zobrať na 
vedomie, že znižovanie pružnosti pracovné-
ho trhu zaostalým regiónom a nízkokvalifiko-
vanej pracovnej sile nielenže nepomôže, ale 
naopak, ešte im uškodí.
Z reforiem, ktoré vykonala predchádzajúca 
vláda, však zrejme najviac utrpí reforma 
zdravotníctva, ktorú sa v súčasnosti od nás 

snažia kopírovať napríklad v Česku. Vláda 
bez škrupúľ demonštruje nedôveru k sú-
kromnému kapitálu a k tvorbe zisku v zdra-
votníctve. Receptom na dostupnosť a vyššiu 
kvalitu zdravotnej starostlivosti je podľa nej 
pozorné oko štátneho plánovača a šikovní 
štátni úradníci. Vlna nesúhlasu sa však v 
tomto prípade vzniesla aj zo strany verejnos-
ti, konkrétne proti návrhu obmedziť slobod-
nú voľbu pri výbere zdravotnej poisťovne pre 
deti, dôchodcov, nezamestnaných a štátnych 
zamestnancov. Lenže tak ako zisk a kapitál, 
ani sloboda výberu nepatrí do slovníka ľavi-
cových vlád. A tak, ak sa nestane zázrak, v 
blízkej budúcnosti nás opäť čaká hlboko za-
dĺžené zdravotníctvo, plytvanie a platby nie 
pri okienku ale v obálkach.

Kocky sú hodené. Nekotúľajú sa však sme-
rom k sľubovanému sociálnemu štátu. Ostá-
va nám len dúfať, že vláda bude v budúcnos-
ti mieriť tak, aby nezbrzdila rast životnej 
úrovne občanov.

Žurnál, 1/2007, 15.3.2007
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ANTI MARKET
Šramko on-lie
Ešte mesiac pred zmenou centrálnej parity 
slovenskej koruny v systéme výmenných kur-
zov ERM-II tvrdil guvernér Národnej banky 
Slovenska Ivan Šramko, že NBS sa nechystá 
požiadať o jej posunutie. „Pre nás je veľmi 
dôležité, aby sa vývoj kurzu dlhšie potvrdil.
Nebudeme reagovať na výkyvy, ktoré sa 
môžu udiať v priebehu týždňov alebo mesi-
acov,“ povedal guvernér. Chyba v grafickej
upútavke na možnosť online rozhovoru s pá-
nom Šramkom na stránkach www.aktualne.
sk  je preto pomerne výstižná.  

Vlastný názor?
Branislav Závodský: „Čiže ste proti harmoni-
zácii daní?“ 
Ľubomír Jahnátek, minister hospodárstva: 

„Slovensko určite nebude iniciovať harmo-
nizáciu daní. Určite nebude iniciovať. Slo-
vensko bude veľmi intenzívne komunikovať 
v tejto téme, ale vždy rozhodne väčšina v 
Európskej únii.“
Uvedený citát príkladne dokumentuje neo-
chotu veľkej časti reprezentantov vlády vyja-
driť svoj názor na harmonizáciu daní. Radi 
sa schovávajú za väčšinu (menšinu) v únii, 
i napriek tomu, že je ešte stále v ich moci 
ovplyvniť to, či sa o daniach bude rozhodo-
vať väčšinovo, alebo jednohlasne.
Šetrenie podľa EÚ
Európska komisia navrhuje v rámci boja pro-
ti globálnemu otepľovaniu zakáz používa-
nia klasických žiaroviek. Obyvatelia EÚ vraj 
na osvetľovanie svojich bytov míňajú príliš 
veľa energie. Nízko energetické žiarovky by 
sa mali do roku 2009 používať nie len v do-
mácnostiach, ale aj pri pouličnom osvetlení.
Ešte  v roku 2002 EÚ pritom uvalila na nízko 
energetické žiarovky dovážané z Číny 66% 
dovozné clo... Producenti žiaroviek v EÚ tak 
majú ustlané na ružiach.
Namiesto koncesií?
Takto nazýva ministerstvo kultúry novú daň 
z kultúry, ktorá má nahradiť doterajšie kon-
cesionárske poplatky. Kým doteraz sa pla-
teniu poplatkov dokázali vyhnúť aspoň tí, 
ktorí televízor a rádio nevlastnili (tí ktorí ich 
vlastnili, ale sledovali iné kanály mali smo-
lu), po novom budú platiť všetci. Dokonca aj 
zamestnávatelia podľa počtu zamestnancov 
(Minister kultúry asi predpokladá, že aj u 

súkromných zamestnávateľov sa do práce 
chodí pozerať TV). Platba má byť solidárna,  
budeme sa teda okrem iného skladať na 
prenos takých nepostrádateľných verejných 
služieb, akými sú športové prenosy alebo 
koncerty vážnej hudby, ktoré sledujú takmer 
výhradne vysokoškolsky vzdelaní diváci s do-
statočnými príjmami.
Čo spôsobuje reguláciu cien
Hoci je ČEZ a.s. ešte stále pod kontrolou 
Českej vlády, investuje v celom regióne 
strednej a východnej Európy. Ako vyhlásil 
jeho generálny riaditeľ, novú elektráreň v 
Poľsku by ČEZ postaviť chcel, ale nepostaví. 
Lebo regulovaná cena elektriny nezaručuje 
návratnosť. To platí aj pre Slovensko. Nie po-
litika energetickej sebestačnosti pritiahne 
investorov, ale dostatočne vysoká cena. Pre-
to vláda svojou politikou nízkych cien bojuje 
sama proti sebe.
Koniec neobmedzenej rýchlosti
Celosvetovej panike z otepľovania pravdepo-
dobne podľahne aj neobmedzená rýchlosť 
na  nemeckých diaľniciach. Európska komi-
sia prišla s iniciatívou, podľa ktorej nie bez-
pečnosť je hlavným dôvodom na zavedenie 
limitu 130 km/h, ale  vysoký obsah emisií 
CO2 produkovaný autami pri vysokých rých-
lostiach. Je zrejmé, že uháňajúcich áut nie 
je tak veľa, aby toto obmedzenie prinieslo 
skutočný efekt. Tento návrh však jasne uka-
zuje, ako rastie moc euroúradníkov, ktorí sa 
nerozpakujú zasahovať do vnútorných zále-
žitostí členských štátov únie.

Cena štátu

Za posledných 13 rokov sa daňové príjmy 
štátu strojnásobili. Aj napriek údajnej radi-
kálnej pravicovej reforme daňové výnosy po 
jej implementácii stúpli.

Zdroj: www.cenastatu.sk
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