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Popíšme si radšej základné rozdiely medzi 
zamestnancom a živnostníkom. Ale pozor, píšem 
„základné“, teda rozdiely v ekonomickej podstate 
týchto dvoch stavov, z ktorých sa následne odvíjajú  
anekdotické rozdiely vnímané bežným pozorovateľom 
(dovolenka, gastráče, odstupné...), a o ktorých sa dnes 
už napísalo niekoľko prehľadov a komentárov. 

Čo robí podnikateľ
Podnikateľ hľadá príležitosti na trhu a následne spája 
vstupy do výstupov (produktov), pričom jedným zo 
vstupov je aj práca. Rozhoduje o nasmerovaní kapitálu 
(vlastného, alebo cudzieho), znáša plné finančné 
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Minister financií tvrdí, že daňovo 
odvodové zaťaženie živnostníkov by 
malo vzrásť, aby bolo v porovnaní so 
zamestnancami „fér“. To je obľúbené 
slovíčko politického marketingu, 
pretože je bez uchopiteľného 
významu. Každý máme nejakú 
predstavu o férovosti a debata 
sa môže viesť donekonečna.
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aj reputačné riziko. buduje nehmotné bohatstvo v podobe značky. Živnostník má tak bližšie k obchodnej 
spoločnosti (s.r.o., a.s.) ako k zamestnancovi. Rozdiel medzi SZČO a s.r.o. je v podstate len právny, nie 
ekonomický. Obchodné spoločnosti vznikli, aby umožnili spojenie kapitálu, lepšiu koordináciu a riadenie 
podnikateľských projektov, ktoré presahujú rozmery jedného človeka. Kľúčové je hlavne oddelenie 
súkromného majetku podnikateľa pri s.r.o., čo znižuje jeho riziko. Teoreticky by všetci živnostníci na 
Slovensku mohli fungovať ako jednoosobové s.r.o., ale status SZČO dáva podnikateľom možnosť zapojiť sa 
do štátneho sociálneho systému a nemať štatút nezamestnaného bez toho, aby museli prevziať kompletnú 
byrokratickú záťaž zamestnávania samého seba. Odmena živnostníka má tak dve ekonomické 
zložky – podnikateľskú odmenu (zisk) a odmenu za prácu. Toto reflektuje aj takzvaná „bulharská 
konštanta“, teda číslo 1,486, ktorým sa delí základ dane na získanie vymeriavcieho základu pre odvody 
SZČO a ktorá sa pri zamestnancoch nepoužíva. Tá akoby hovorila „štvrtina príjmu nie je mzdou, preto na ňu 
neuvalíme odvody“.  

Kto má platiť aké dane
Tento fakt je dôvodom, prečo príjem zo mzdy a výnos zo živnostenského podnikania nie sú ekonomicky 
identické. Než si odpovieme na kľúčovú otázku z podnadpisu, zastavíme sa ešte pri pár faktoroch. Prvým sú 
paušálne výdavky. Niektorí ukazujú na tieto „umelé“ náklady ako na chybu v matrixe. Nech si tí živnostníci 
všetci uplatňujú len reálne náklady!

To by bol dobrý argument vtedy, keby to spraviť mohli. Lenže oni si môžu uplatniť len povolené daňové náklady. 
A to je rozdiel. Daňové náklady sú byrokraticky určené položky, ktoré sú výsekom nákladov podnikateľa. 
Vezmime si príklad účtovníka-živnostníka. Jeho nákladom sú všetky knihy, zákony a usmernenia, ktoré kedy 
prečítal. Všetky formálne aj neformálne stretnutia, cez ktoré si budoval kontakty na klientov. Nákladom 
je každá zmena účtovných pravidiel, ktorá spôsobí opotrebenie jeho mentálneho kapitálu. V daňovom 
účtovníctve pritom neexistuje nič také ako „odpisy mentálneho kapitálu“. Živnostník by ich teoreticky 
mohol internalizovať tým, že by zamestnal sám seba, čím by vytvoril nákladovú položku, ale taký krok by bol 
byrokraticky náročný. Podobne si živnostník neodpisuje svoju obývačku, v ktorej pracuje (môže ju sám sebe 
prenajať, čo ale obnáša transferové oceňovanie a ďalšiu byrokraciu), či ďalšie predmety, ktoré sa nedajú 
jednoducho zaradiť do kapitálového majetku. V prípade firmy so zamestnancami sú možné isté úspory z 
rozsahu (ľahšie sa odpisuje kancelárska budova, ako 10 obývačiek). Paušálne náklady sú uznaním toho, že 
tieto zákonom a reguláciami ťažko uchopiteľné náklady existujú. Je tu aj byrokratický argument. Paušálne 
výdavky zjednodušujú podnikanie, uľahčujú ľuďom vstup do sveta podnikania. 

Pre porovnanie situácia v ČR. Tam nielenže majú veľmi štedré paušálne náklady (80% pre remeselníkov, 
60% pre iné živnosti, 40% mimo živnosti a dokonca 30% z prenájmu) – oni majú dokonca živnostenský 
paušál. Živnostník, ktorý si ho zvolí, zaplatí ročne cca 2600 eur (12 mesačných platieb), čím má vystarané 
dane aj odvody. Bez účtovníctva, bez byrokracie. Jediná podmienka je príjem do cca 40 000 eur ročne. Pre 
porovnanie, na Slovensku len minimálne odvody živnostníka dosahujú 3089 eur ročne. Po podobnom 
daňovo-odvodovom paušále pre SZČO na Slovensku voláme už roky.

Často zabudnutá je aj otázka DPH. Hranica na povinnú platbu DPH sa nemenila už hádam 15 rokov a 
netýka sa práve malého počtu živnostníkov. Podľa databázy Finstat vyše 50 000 aktívnych živnostníkov 
je platcami DPH. V prípade, že majú málo vstupov ktoré by si vedeli odrátať a zároveň predávajú služby 
koncovým zákazníkom, nábeh DPH výrazne predražuje ich produkciu. 

Má teda celkové daňovo-odvodové zaťaženie príjmov živnostníkov byť menšie, alebo väčšie oproti 
zamestnancom? To závisí od vôle politikov. Nemá zmysel ich však porovnávať, sú to dva odlišné svety. V 
ekonómii však platí, že čo viac zdaním, toho bude menej. Chceme viac zamestnancov a menej živnostníkov, 
alebo naopak? Povolanie byť podnikateľom nie je univerzálne riešenie pre každého člena homo sapiens. Ale 
je to ako pri hľadaní futbalových talentov – čím viac detí prejde futbalovou prípravkou, tým väčšia šanca je 
na objavenie nového Hamšíka. Preto preferujem daňový systém, ktorý k podnikaniu motivuje a nie odrádza.
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Čo s tým
Živnostníci sú akýmsi lakmusovým papierikom v ekonomike. Ich počet je celospoločenským prieskumom 
záujmu o  štátny sociálny systém. Sú nárazníkovou zónou ekonomiky. Keď príde kríza, sú to často oni, 
ktorí spotrebovávajú vlastné rezervy a nečerpajú zdroje z rozpočtu. Príklady z pandémie tu snáď nemusím 
uvádzať. Živnostníci dodávajú ekonomike flexibilitu a sú zároveň semienkami, z ktorých niekedy vyrastú 
veľké podniky.

Živnostník je zároveň chodiacou reprezentáciou nákladov Zákonníka práce. Už minulý rok sme pripravili v 
INESS kalkulačku cenazamestnanca.sk. Na nej si môžete vyskúšať, koľko ďalších nákladov sa ukrýva v 
zamestnaneckom stave popri mzde, daniach a odvodoch. Z toho vyplýva ďalší logický záver – disponibilné 
príjmy mnohých živnostníkov by po reforme poklesli. Časť by dokázala preniesť zvýšenie daní do rastu cien 
pre spotrebiteľov, mnohí by ale takúto zmenu nezniesli a ich podnikanie by zaniklo. Týkalo by sa to hlavne 
živnostníkov v službách, ktorí nemajú významné materiálové vstupy (pozerám na vás, barberi a fitness 
trénerky). Zjednodušene povedané, každé zvýšenie dane znamená zníženie  vyprodukovaného bohatstva 
a zníženie spotrebiteľského úžitku. 

Čo teda s tým? Nič! Na Slovensku nemáme problém nízko zdanených živnostníkov, ale 
vysoko zdanených zamestnancov. Nenechajte si nahovoriť, že verejné financie nové dane 
„potrebujú“. Nové dane potrebujú len politici s ambíciami míňať viac. V roku 2012 vyzbierala 
verejná správa na daniach a odvodoch 20 miliárd eur. V roku 2019 to bolo 32 miliárd eur – áno, o 60 % 
viac (priemerná mzda vzrástla o 35%, inflácia len o 7 %)! Pandemický pokles na 31 miliárd v roku 2020 
a navrhovaný príjem na rok 2021 vo výške 33 miliardy eur nevypovedajú o žiadnej príjmovej katastrofe. 
Naopak, katastrofou je strana výdavkov. Kým v roku 2012 tvorili verejné výdavky 37 % slovenskej ekonomiky, 
v pandemickom roku 2020 tento podiel vyskočil na skoro 50 %. Vytváranie konfliktu medzi zamestnancami 
a živnostníkmi je len zásterkou hľadania nových zdrojov na stále grandióznejšie sľuby vlád. 

https://cenazamestnanca.sk/
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Aktuálne publikácie

V nasledujúcich rokoch prídu na trh 
desiatky liekov, ktoré budú stáť 
státisíce eur na jedného pacienta. 
Pre nepripravené prostredie to 
bude znamenať obrovské problémy. 
V novej pulikácii Zázračné lieky: 
ako ich zaplatiť a neskrachovať 
preto navrhujeme niekoľko opatrení 
na zlepšenie tohto stavu.

Podľa bežne používanej metriky bola v 
roku 2018 príjmová nerovnosť na Slo-
vensku najnižšia v EÚ. I napriek tomu v 
jednoducho položených otázkach Slo-
váci odpovedajú, že príjmové rozdiely 
sú veľké a vláda by ich mala opatre-
niami znižovať. Aj z tohto dôvodu sme 
sa rozhodli predstaviť verejnosti našu 
štúdiu s názvom „Nerovnosť príjmov“, 

Next Generation EU, ľudovo známy 
ako „balík obnovy“ je 750-miliardový 
program Európskej únie, pripravený 
v súvislosti s pandémiou. V publikácii 
Next Generation EU – Prečo sa báť 
balíka obnovy vysvetľujeme dôvody, 
prečo tento program považujeme za 
ekonomicky nešťastný a ohrozujúci 
prosperitu krajín EÚ v budúcnosti.

nerovnosť príjmov

Martin Vlachynský pôsobí ako analytik INESS od roku 2012. Vyštudoval  na Ekonomicko-
správní fakulte MU v Brne, následne absolvoval štúdium  na  University  of  Aberdeen.  
Zaoberá sa podnikateľským prostredím a štátnymi zásahmi, najmä v sektore zdravotníctva.

next Generation eu

Odvody platené zamestnávateľom nie 
sú súčasťou hrubej mzdy. Dnešná „hrubá 
mzda“ je tak v skutočnosti len „polohrubá“. 
Skutočná hrubá mzda by mala zahŕňať 
všetky dane a odvody platené z produk-
tívnej prace. O tom, prečo je to problém 
hovorí publikácia Polohrubá mzda 
vytvára daňovo-odvodový guláš.

45 dôvodov, prečo zmraziť 
minimálnu mzdu je publikácia, 
ktorá na jednej strane predstavuje 
argumentačný arzenál do politickej 
debaty, na druhej strane je to analytická 
balada o neružovej budúcnosťou 
zaostalých regiónov a znevýhodnených 
uchádzačov o zamestnanie. 

Štátne podniky často narúšajú konku-
renciu a ich prítomnosť znižuje výkon-
nosť celého odvetvia. Napriek tomu sú 
u verejnosti populárne. Problematiku 
výkonnosti štátnych podnikov, dopad 
historickej privatizácie aj návrh na novú 
vlnu privatizácie detailne rozoberáme 
v novej publikácii Privatizácia 3.0.

polohrubá mzda vytvára
daňovo-odvodový Guláš
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