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ÚVOD

Európska únia s  doterajšou rozlohou 4 324 782 km² a  odhadovaným počtom 
obyvateľov približne 510 miliónov, prechádzajúca integračným vývojovým procesom 
zohráva na európskom kontinente veľmi dôležitú úlohu. Je politicko-ekonomickým, 
regionálnym zoskupením štátov Európy, ktoré majú spoločné ciele a úlohy a vyznávajú 
spoločné hodnoty. Budovanie tohto medzinárodného zoskupenia bol dlhodobý poli-
tický, právny a ekonomický proces, s ambíciou zachovania mieru po druhej svetovej 
vojne a mierového spolužitia národov. Európska únia bola v roku 2012 ocenená No-
belovou cenou za mier, čo vo veľkej miere prispelo aj k posilneniu jej medzinárodného 
postavenia. Štáty zjednotené v rámci Únie dosiahli dosiaľ vysoký stupeň ekonomickej 
integrácie vytvorením hospodárskej únie, doplnenej o, zatiaľ nekompletnú, menovú 
úniu. Európska únia združuje štáty na regionálnom princípe, t. j. členským štátom Eu-
rópskej únie sa môžu stať štáty európskeho kontinentu. V zásade sa formuje európsky 
regionalizmus, ktorý možno charakterizovať ako združenie štátov, ktoré sú naklonené 
myšlienke zjednocovania sa s cieľom podpory hospodárskeho rastu vytvorením hospo-
dárskej a menovej únie a iných foriem spoločného a koordinovaného hospodárskeho 
priestoru. V  súčasnosti je európsky regionalizmus ovplyvňovaný aj globálnymi ten-
denciami najmä v oblasti obchodu, bezpečnosti a ochrany ľudských práv. Európsku 
úniu možno charakterizovať aj ako nadnárodnú medzinárodnú organizáciu, ktorá 
sa svojimi charakteristickými črtami odlišuje od iných medzinárodných organizácií. 
Nadnárodnosť Európskej únie sa prejavuje najmä v  tom, že v  rámci integračného 
zoskupenia vznikajú osobitné právne pravidlá, ktoré majú prednosť pred národnými 
(vnútroštátnymi) právnymi poriadkami členských štátov a  sú priamo aplikovateľné 
v  členských štátoch. Orgány Európskej únie sú oprávnené pripravovať a  schvaľovať 
právne akty nadnárodnej povahy, pričom tieto orgány predstavujú hlavnú hybnú silu 
pri prehlbovaní a urýchľovaní procesu európskej ekonomickej integrácie. Ďaľším prv-
kom nadnárodnosti EÚ je skutočnosť, že členské štáty Európskej únie delegujú časti 
výkonu svojich suverénnych práv na inštitúcie EÚ. Doterajší vývoj Európskej únie na-
značuje rastúci rozvoj a posilňovanie spolupráce štátov Európy na rôznych úrovniach 
vykonávaním spoločných politík. Dlhodobý vplyv globálnych tendencií na európsku 
integráciu najmä v oblasti obchodu, bezpečnosti a ochrany ľudských práv je pozorova-
teľný aktuálne v súvislosti s rokovaniami o vytvorení pásma voľného obchodu s USA 
(tzv.  dohoda TTIP). Mimoriadne závažnými problémami sú v  súčasnosti migrácia 
a vnútroúnijný problém výstupenia Veľkej Británie zo štruktúr EÚ. Práve ich riešenia 
sú prvoradé, pričom dôležitá je dôsledná analýza ich všetkých možných dôsledkov.

Slovenská republika sa stala členským štátom Európskej únie v roku 2004. Samotný 
proces prípravy Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii však bol pomerne 
dlhý, náročný a  vyžadoval si osobitné prístupy a  inštitucionálne zmeny v  orgánoch 
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štátnej správy. Všetky úlohy a ciele vlády Slovenskej republiky a bývalého Inštitútu pre 
aproximácu práva pri Úrade vlády Slovenskej republiky v Bratislave boli zamerané na 
európske záležitosti a aproximáciu práva. Jazyková vybavenosť jednotlivých pracovní-
kov nebola na požadovanej úrovni, aby dokázali plniť v krátkych termínoch náročné 
požiadavky bruselskej administratívy.

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK) počas proce-
su prípravy Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii svojou akademickou ini-
ciatívou celoživotného vzdelávania pracovníkov štátnej správy v rokoch 1996 – 2001 
prispela k prehĺbeniu ich vedomostí o fungovaní Európskej únie, o európskom práve 
a o politikách Európskej únie. Súčasťou danej vzdelávacej aktivity boli aj poznávacie 
študijné cesty do inštitúcií Európskej únie (Strasburg, Brussels).

V záujme priblíženia problematiky európskeho práva odbornej a laickej verejnosti 
na Slovensku FM UK v rámci holandského programu MATRA vydávala v rokoch 2000 
až 2002 aj odborno-vedecký časopis s názvom Slovenské a európske právo. Najväčším 
spoločenským prínosom FM UK bolo vysokoškolské vzdelávanie v špecializácii Európ-
ska integrácia, ktoré bolo zamerané na vzdelávanie študentov s možnosťou zamestnania 
sa v inštitúciách Európskej únie. Za úspešných absolventov fakulty možno spomenúť 
Mariána Šuplatu, ktorý v rokoch 2004 – 2010 úspešne pôsobil v Európskej komisii.

Slovenská republika čelí v  rámci svojho členstva v  Európskej únii stále novým 
výzvam. Fakulta managementu UK sa preto v  rámci svojho študijného programu 
Medzinárodný manažment (na bakalárskom aj magisterskom stupni) snaží na tieto 
výzvy reflektovať. Študenti tohto francúzskeho a nemeckého študijného programu sú 
vzdelávaní so zámerom úspešného pôsobenia v Európskom hospodárskom priestore 
a  pôsobenia v  nadnárodných obchodných spoločnostiach založených vo francúzsky 
a  nemecky hovoriacich krajinách. Okrem toho sa v  rámci výchovno-vzdelávacieho 
procesu kladie dôraz na získavanie aj praktických skúseností. Študenti preto pravi-
delne navštevujú francúzske, nemecké či rakúske spoločnosti pôsobiace v  SR, resp. 
sa na fakulte organizujú stretnutia s ich zástupcami. Okrem toho FM UK pravidelne 
organizuje stretnutia so zástupcami Francúzsko-slovenskej obchodnej komory a Slo-
vensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory so sídlom v Bratislave. Stalo sa 
už tradíciou, že študenti študijného program Medzinárodný manažment si pravidelne 
pripomínajú Deň Európy na študentskej vedeckej konferencii.

V roku 2015 bol vydaný prvý vedecký monografický zborník s názvom Slovenská 
republika – členský štát Európskej únie I., kde sú publikované výsledky vedeckej práce 
vysokoškolských pedagógov viacerých vysokých škôl. Takouto vedeckou aktivitou si 
vysokoškolskí učitelia na Slovensku pripomenuli aj 10. výročie členstva Slovenskej re-
publiky v Európskej únii. Rok 2016 je pre slovenskú diplomaciu veľmi dôležitý, keďže 
od 1. júla do 31. decembra Slovenská republika predsedá Rade Európskej únie. V roku 
2016 ako súčasť projektu v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych 
záležitostí Slovenskej republiky vydávame vedecký zborník s názvom Európska eko-
nomická integrácia v kontexte aktuálneho vývoja a výziev pre členské štáty Európskej 
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únie zostavený z príspevkov účastníkov medzinárodnej vedeckej konferencie „Bilate-
rálne akademické fórum – Slovensko a Francúzsko v perspektíve zahraničnej politiky 
SR“, s finančnou podporou MZV a EZ SR pri príležitosti predsedníctva Slovenskej 
republiky v Rade Európskej únie. Vedecké podujatie je práve priestorom, kde vyso-
koškolskí pedagógovia majú možnosť prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej 
práce a  svoje názory. Vzhľadom na orientáciu fakulty a  spolupracujúcich univerzít 
je zborník zameraný na tri kľúčové oblasti: dôležité otázky členstva SR v Európskej 
únii, financie v slovenskom a medzinárodnom prostredí a vzťahy Slovenskej republiky 
a  Francúzska. Na realizáciu projektu prispelo Ministerstvo zahraničných vecí a  eu-
rópskych záležitostí Slovenskej republiky celkovou sumou 2 500 €. Koordinátorkou 
projektu bola doc.  RNDr.  Darina Saxunová, PhD. Na riešení projektu sa podieľali 
najmä prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD., doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD., 
Ing. Jarmila Wefersová, PhD., Frederic Delaneuville, PhD., Mgr. Lucia Paškrtová, 
PhD., Mgr. Rita Szarková a Mgr. Petra Milošovičová, PhD., a iné významné osobnosti 
zo Slovenska a Francúzska.

Veríme, že aj po skončení nášho predsedníctva v  Rade EÚ bude zborník zaují-
mavým a  obohacujúcim podporným materiálom na pochopenie súvislostí členstva 
a nadnárodnej spolupráce v rámci Európskej únie.

Daniela Nováčková





SEKCIA 
EURÓPSKA ÚNIA





11PODNIKANIE ZAHRANIČNÝCH SUBJEKTOV NA ÚZEMÍ SLOVENSKA

PODNIKANIE ZAHRANIČNÝCH 
SUBJEKTOV NA ÚZEMÍ SLOVENSKA

FOREIGN BUSINESS ENTITIES 
IN SLOVAKIA

Peter Bajzík

Abstrakt
Pravidlá vykonávania hospodárskej činnosti na Slovensku sú ovplyvnené 
procesom jej transformácie vplyvom európskej integrácie. Proces zjedno-
covania pravidiel spočíval v odstraňovaní diskriminačných prekážok a v za-
vádzaní rovnakých podmienok pre všetkých konkurentov na trhu. V dô-
sledku liberalizácie trhu narastal aj počet spoločností pôsobiacich na území 
Slovenska, čím sa zvyšoval aj počet vytváraných nových pracovných miest.

Kľúčové slová:  podnikanie, diskriminácia, právny predpis, zahraničný investor.

Abstract
The rules for implementing economic activity in Slovakia are marked by 
a process of transformation, which has been realised by European integra-
tion. The process of unification of the rules was accompanied by removing 
discriminatory barriers and introducing equal conditions for all compet-
itors in the market. The number of companies operating in Slovakia has 
increased with result of market liberalization, as well as the creation of new 
jobs.

Keywords: business, discrimination, law, foreign investors.

JEL klasifikácia: F15, F35

ÚVOD

Problematika pohybu osôb (fyzických a právnických) nesúvisí iba s právom zamest-
nať sa a vykonávať na území iného štátu pracovnú činnosť, ale aj s právom poskytovať 
služby alebo vykonávať podnikateľskú činnosť na území iného štátu. Ak „poskytovanie 
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služieb nespĺňa znak dočasnosti, podnikateľ musí požiadať o získanie podnikateľského 
oprávnenia v danom členskom štáte, t. j. napríklad otvorením živnosti, založením spo-
ločnosti alebo otvorením pobočky. V obchodnej praxi nastáva situácia, že podnikateľ 
zo Slovenskej republiky získa zákazku, resp. viacero zákaziek na území iného členské-
ho štátu (napr. v Českej republike), ktoré zrealizuje v rámci dočasného poskytovania 
služieb. Pri tejto činnosti podnikateľ zistí, že jeho podnikanie sa uberá tým správnym 
smerom, jeho aktivity sú úspešné, a preto si otvorí na území Českej republiky nový 
podnik a jeho dočasné poskytovanie služieb sa mení na podnikanie mimo územia Slo-
venskej republiky. Podnikateľ sa teda usadí a začne podnikať v niektorom z členských 
štátov Európskej únie“ (Treľová, 2015, s. 51-52).

Sloboda usadiť sa zahŕňa i právo začať vykonávať a vyvíjať samostatnú zárobkovú 
činnosť,  založiť a  riadiť podnik s  cieľom vykonávať trvalú činnosť stálej a nepretrži-
tej povahy, a to za rovnakých podmienok, aké sú stanovené pre štátnych príslušníkov 
právnymi predpismi daného členského štátu, ktoré sa týkajú usadenia. V prípade vy-
konávania podnikateľskej činnosti na území Slovenskej republiky rozlišujeme dve sku-
piny hospodárskych subjektov:
1. subjekty, ktoré patria k členským štátom EÚ a EHP,
2. subjekty, ktoré nepatria k členským štátom EÚ, tzv. subjekty z tretích krajín.

V  prípade vykonávania podnikateľskej činnosti zahraničným subjektom je dô-
ležité prihlásiť sa k  pobytu. Problematika podnikania cudzincov nie je špeciál-
ne upravená v  samostatnej právnej úprave, ale na podnikanie cudzincov sa vzťahu-
je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákon 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
prepdisov. V rámci vykonávania hospodárskej činnosti na Slovensku sa na činnosť cu-
dzincov vzťahujú všetky relevantné právne predpisy upravujúce podnikanie, t. j. záko-
ny o daniach, zákon o účtovníctve, zákon o pobyte cudzincov a pod. Cudzinec alebo 
zahraničná osoba môže vykonávať podnikateľskú činnosť na Slovensku za tých istých 
podmienok ako slovenská fyzická alebo právnická osoba. Znamená to, že na Slovensku 
platí zákaz diskriminácie pre štátnu príslušnosť. Pomerne často sa poukazuje na sku-
točnosť, že slovenská ekonomika je otvorená, čomu nasvedčuje aj prílev zahraničných 
podnikateľských subjektov, ktoré vykonávajú na Slovensku hospodársku činnosť. Naj-
viac hospodárskych subjektov pôsobiacih v SR pochádza z členských štátov Európskej 
únie, ako napríklad z Nemecka, Francúzska, Rakúska. Cieľom vedeckého príspevku je 
analyzovať podmienky týkajúce sa podnikania cudzincov na Slovensku.

CIEĽ A METODIKA

Príspevok analyzuje podnikanie zahraničných hospodárskych subjektov na Sloven-
sku so zreteľom na právny rámec. Poukazuje na význam pôsobenia zahraničných pod-
nikov na Slovensku. V záujme naplnenia cieľa príspevku boli použité metódy analýza, 
syntéza, indukcia a dedukcia. Hlavným prameňom na získavanie informácií bola pre-



13PODNIKANIE ZAHRANIČNÝCH SUBJEKTOV NA ÚZEMÍ SLOVENSKA

dovšetkým platná právna úprava a dostupné informácie z  internetových zdrojov tý-
kajúce sa pôsobenia zahraničných obchodných spoločností na území Slovenska. Naša 
výskumná otázka bola zameraná na overenie, či sú na Slovensku vytvorené podmienky 
na vykonávanie hospodárskej činnosti zahraničnými podnikateľskými subjektmi.

VÝSLEDKY PRÁCE

Všeobecné podmienky na podnikanie
Vzhľadom na to, že Slovenská republika je členským štátom Európskej únie, uplat-

ňuje sa na jej území Zmluva o  fungovaní Európskej únie, ktorá obsahuje ustanove-
nia o slobode usadiť sa, o slobode poskytovať služby (čl. 26 (vnútorný trh), 49 až 55 
(usadenie) a 56 až 62 (služby) ZFEÚ). Okrem medzinárodnej zmluvy právo podnikať 
a uskutočňovať zárobkovú činnosť je upravené aj v čl. 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej re-
publiky. Základným slovenským právnym rámcom na vykonávanie podnikateľskej čin-
nosti sú nasledujúce zákony:
1. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
2. zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov,
3. zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov,
4. zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov,
5. zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov,
6. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a iné.

Slovenská právna úprava vytára spravodlivé a rovnocenné podmienky na vykonáva-
nie podnikateľskej činnosti na Slovensku. V zásade na Slovensku platí zákaz akejkoľvek 
diskriminácie, t. j. slovenské aj zahraničné subjekty majú rovnaké práva a povinnosti 
a právna úprava nezakladá žiadne zvýhodňovanie účastníkov trhov. Na Slovensku vy-
konávajú podnikateľskú činnosť hospodárske subjekty z rôznych štátov, ale najpočet-
nejšia je skupina zahraničných investorov z členských štátov, ktorí využívajú inštitút 
investičnej pomoci a štátnej pomoci podľa platnej právnej úpravy, t. j. na základe záko-
na č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení zákona č. 358 /2015 
Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci. Sú-
časná ekonomická teória aj hospodárska prax považujú štátnu pomoc za nástroj na 
posilnenie konkurencieschopnosti, berúc do úvahu zákonnosť pri poskytovaní štátnej 
pomoci (Hesková, 2015). V kontexte širších súvislostí na štátnu pomoc nie je právny 
nárok. Súčasné poznatky dokazujú, že najväčšími príjemcami štátnej pomoci sú práve 
zahraničné podnikateľské subjekty.

S vykonávaním podnikateľskej činnosti súvisí aj nadobúdanie nehnuteľností. Cu-
dzinci môžu na území Slovenskej republiky nadobúdať nehnuteľnosti (byty, domy, gará-
že, záhrady, pozemky a iné stavby spojené so zemou pevným základom). Nadobúdanie 
vlastníckych práv k poľnohospodárskej a lesnej pôde upravuje zákon č. 140/2014 Z. z. 
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o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov. Nadobúdanie nehnuteľností, ktoré súvisia s prírodnými a inými zdroj-
mi, je obmedzené osobitnými predpismi (banský zákon, vodný zákon, zákon o ochra-
ne prírody a krajiny a pod.). Zároveň musíme poukázať na podstatnú skutočnosť, že 
vlastníctvo nehnuteľnosti na Slovensku nezakladá právo cudzinca na pobyt na území 
Slovenskej republiky.

Podmienky podnikania
Cudzinec, ktorý má záujem vykonávať na území Slovenska podnikateľskú činnosť, 

musí získať pobyt na účel podnikania. Znamená to, že musí predložiť relevantné do-
klady, na základe ktorých získa povolenie na pobyt a, samozrejme, musí preukázať fi-
nančné zdroje, ktoré budú použité na účel podnikania. Cudzinci vykonávajúci podni-
kateľskú činnosť majú rovnaké povinnosti týkajúce sa odvodov na sociálne a zdravotné 
poistenie ako občania SR, ktorí podnikajú.

V oblasti podnikania cudzincov má významnú kompetenciu Ministerstvo hospo-
dárstva SR, ktoré sa vyjadruje k podnikateľským zámerom cudzincov a na tento účel 
komunikuje so samosprávou v obci alebo v meste, kde plánuje cudzinec podnikať. 
Dôležitou podmienkou na získanie pobytu je skutočnosť, že zahraničná právnická 
alebo fyzická osoba musí preukázať, že vykonáva hospodársku činnosť s cieľom do-
siahnutia zisku, t. j. že podniká takým spôsobom, že nie je v strate. V porovnaní so 
slovenskými subjektmi sú v  znevýhodnenej pozícii, pretože prvé roky vykonávania 
hospodárskej činnosti sa nie vždy pozitívne prejavujú na hospodárskych výsledkoch 
spoločnosti. Mnohí podnikatelia až po 4 až 5 rokoch vykonávania hospodárskej čin-
nosti dosahujú želateľné zisky. Určitou prekážkou podnikania na Slovensku pre cu-
dzincov je aj ich schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku s príslušnými štátnymi 
inštitúciami.

V súčasnosti boli zriadené jednotné kontaktné miesta, ktoré pomáhajú začínajúcim 
podnikateľom a hlavne im poskytujú informácie týkajúce sa vybavovania potrebnej do-
kumentácie spojenej so zakladaním obchodnej spoločnosti.

Pri zakladaní obchodných spoločností sa aplikujú ustanovenia Obchodného zákon-
níka a živnostenského zákona. Uvedené právne normy sú plne harmonizované s práv-
nymi predpismi ES/EÚ, čím je zabezpečená kompatibilita s týmito predpismi. Právo 
podnikať a uskutočňovať zárobkovú činnosť sa v zmysle čl. 35 ods. 1 Ústavy SR zaru-
čuje každému (zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR). V danej súvislosti môžeme hovoriť 
aj o ústavnom princípe vykonávania podnikateľskej činnosti.

V  súčasnosti rozoznávame nasledujúce skupiny subjektov vykonávajúcich hospo-
dársku činnosť s cieľom dosiahnuť zisk:
1. Prvú skupinu podnikateľov tvoria subjekty, ktoré získavajú svoju podnikateľskú 

legitimitu zápisom do obchodného registra na základe zákona č. 530/2003 Z. z. 
o obchodnom registri. Do obchodného registra sa zapisujú obchodné spoločnosti, 
družstvá, zahraničné osoby, iné právnické osoby, o ktorých to ustanovuje zákon, 
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ako aj organizačné zložky podnikateľov, prípadne podnikov zahraničných osôb. Fy-
zická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá je podnikateľom podľa Obchod-
ného zákonníka, sa zapíše do obchodného registra na vlastnú žiadosť alebo ak tak 
ustanovuje osobitný zákon.

2. Do druhej skupiny podnikateľov patria subjekty, ktoré podnikajú iba na základe 
živnostenského oprávnenia, keďže inak nemajú zákonnú povinnosť sa zapísať do 
obchodného registra. Tieto osoby sú evidované v živnostenskom registri vedenom 
živnostenským úradom.

3. Tretiu skupinu predstavujú podnikatelia, ktorí podnikajú na základe iného než živ-
nostenského oprávnenia, t. j. na základe osobitných predpisov. Sú to niektoré práv-
nické osoby, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra a ktorých činnosť je le-
galizovaná priamo zákonom alebo aktom vydaným na jeho podklade, napr. banky 
(zákon o bankách). Do tejto skupiny možno zaradiť aj subjekty vykonávajúce slo-
bodné povolania, napr. činnosť pri výkone povolania lekárov, veterinárnych lekárov 
a pracovníkov, činnosť advokátov, komerčných právnikov, notárov, patentových zá-
stupcov, znalcov a tlmočníkov, overovateľov (audítorov), daňových poradcov a pod.

4. Do štvrtej skupiny podnikateľov patria samostatne hospodáriaci roľníci, ktorí sa 
zapisujú do evidencie obce podľa zákona o súkromnom podnikaní občanov. Samo-
statne hospodáriaci roľníci sa môžu zapísať do obchodného registra, a to so všetký-
mi dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú. Aj právnické osoby vykonávajúce poľnohos-
podársku výrobu sú vždy podnikateľmi, ak sú zapísané v obchodnom registri.

Zahraničné subjekty musia pri vykonávaní hospodárskej činnosti dodržiavať aj pra-
vidlá hospodárskej súťaže, najmä ustanovenia týkajúce sa koncentrácií a fúzií. V zmysle 
§ 21 Obchodného zákonníka na území Slovenskej republiky môžu vykonávať podni-
kateľskú činnosť aj zahraničné osoby za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu 
ako slovenské podnikateľské subjekty, pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné (zákon 
č.  513/1991 Zb. Obchodný zákonník). Zahraničnou osobou sa podľa Obchodného 
zákonníka myslí fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo úze-
mia Slovenskej republiky. Slovenskou právnickou osobou podľa Obchodného zákon-
níka sa myslí právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky. Podnikaním 
zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky sa rozumie podnikanie tejto osoby, ak 
má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky. 
Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky vzniká ku dňu 
zápisu tejto osoby, prípadne organizačnej zložky jej podniku v rozsahu predmetu pod-
nikania zapísanom do obchodného registra. Návrh na zápis podáva zahraničná osoba. 
Za podnikateľa sa považuje zahraničná osoba, ktorá má právo podnikať v  zahraničí. 
Oprávnenie zahraničnej osoby vykonávať podnikateľskú činnosť zaniká ku dňu výmazu 
podniku tohto subjektu alebo jeho organizačnej zložky z obchodného registra. Návrh 
na výmaz z obchodného registra podáva zahraničná osoba. Ustanovenie § 24 Obchod-
ného zákonníka ustanovuje možnosť zahraničnej osoby na účel podnikania podieľať sa 
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na založení slovenskej právnickej osoby alebo sa zúčastňovať ako spoločník alebo člen 
v už založenej slovenskej právnickej osobe. Zahraničná osoba je oprávnená aj sama zalo-
žiť slovenskú právnickú osobu alebo sa stať jediným spoločníkom slovenskej právnickej 
osoby, pokiaľ Obchodný zákonník inštitút jediného zakladateľa alebo jediného spoloč-
níka umožňuje. Vzhľadom na to, že slovenská ekonomika sa radí medzi otvorené eko-
nomiky, zahraničné podnikateľské subjekty prichádzajú na Slovensko aj ako investori. 
V súlade s § 25 Obchodného zákonníka je majetok zahraničného podnikateľského sub-
jektu súvisiaci s  podnikaním chránený. Majetok zahraničného podnikateľského sub-
jektu môže štát vyvlastniť alebo vlastnícke právo obmedziť len na základe zákona a vo 
verejnom záujme, ktorý nemožno uspokojiť inak. Proti takému rozhodnutiu možno 
podať opravný prostriedok na súde. V prípade vyvlastnenia alebo obmedzenia vlast-
níckeho práva je poskytnutá zahraničnému podnikateľskému subjektu bez meškania 
náhrada zodpovedajúca plnej hodnote majetku dotknutého týmito opatreniami v čase, 
keď sa uskutočnili, ktorá je voľne prevoditeľná do zahraničia v cudzej mene.

DISKUSIA

Zahraničné subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť
Vzhľadom na to, že Bratislava je hlavné mesto Slovenska a má dobré dopravné spo-

jenie s Viedňou a Budapešťou, pôsobí tu najviac zahraničných spoločností.
Ako príklad môžeme uviesť prosperujúcu spoločnosť Volkswagen, a. s., so sídlom 

v Bratislave, ktorá pôsobí na Slovensku viac ako 10 rokov. Viac ako jedna tretina slo-
venských hospodárskych subjektov je tiež registrovaná v  Bratislavskom kraji, v  os-
tatných krajoch je rozdelenie podnikov viac-menej rovnomerné, pokles zaznamenali 
v posledných rokoch Košický, Banskobystrický a Trenčiansky kraj.

Druhou najväčšou investíciou na Slovensku je investícia v  okrese Nitra Jaguar 
Land Rover Slovakia,  s.  r.  o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava. Daná obchodná spo-
ločnosť buduje závod na automobily a  realizáciou investičného zámeru predpokladá 
vytvorenie 2 834 nových pracovných miest do konca roku 2020 (vláda SR, uznesenie 
č. 683/2015).

Z pohľadu sektorov má Bratislava aj pomerne veľké množstvo inštitúcií poskytu-
júcich finančné služby. Celkový stav priamych zahraničných investícií v Slovenskej re-
publike dosiahol v roku 2012 úroveň 42,3 mld. eur, z  toho prílev investícií do Bra-
tislavského kraja predstavoval 29,6 mld. eur, čo predstavuje až 69,97  % podiel na 
celkovom príleve. Bratislavský kraj dosiahol medziročné zvýšenie o 2,7 mld. eur. Stav 
investícií v  štáte je tak výrazne ovplyvnený výškou týchto investícií v Bratislavskom 
kraji (Bratislavský kraj správa). Podľa údajov Finančnej správy SR bolo k 31. 12. 2010 
na Slovensku registrovaných 10 590 daňových subjektov ako zahraničné osoby, fyzické 
osoby s pobytom mimo územia Slovenskej republiky. Zastúpenie zahraničných podni-
kov v Bratislave vzrástlo v roku 2014 z 7 435 podnikov na 11 794 a zastúpenie medzi-
národných podnikov 2 678 na 2 973.
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Vzhľadom na dostupnosť údajov za rok 2014 a pre ich úplnú porovnateľnosť ide 
o porovnanie stavu v mesiaci júni v rokoch 2012, 2013 a 2014 (pozri tab. 1).

Tabuľka 1 Vývoj počtu podnikateľov za roky 2012 – 2014

Ekonomické subjekty podľa právnej formy

Rok

2012 2013 2014

Akciové spoločnosti 5 656 5 803 5 875

Spoločnosti s ručením obmedzeným 146 423 163 885 176 963

Družstvá 1 560 1 553 1 556

Zahraničné osoby 3 537 3 530 3 599

Fyzické osoby – podnikatelia zapísaní v obchodnom registri 1 598 2 252 3 081

Živnostníci 367 506 353 386 342 369

Slobodné povolania 19 919 21 007 23 701

Samostatne hospodáriaci roľníci 7 550 7 596 7 785

Celkový počet podnikateľov na Slovensku 557 082 562 695 569 372

Zdroj:   Štatistický úrad SR, 2015.

Podľa doterajších poznatkov hospodárskej praxe, prítomnosť zahraničných a me-
dzinárodných spoločností na Slovensku, ktorých činnosť možno označiť aj ako me-
dzinárodné podnikanie, prispieva k hospodárskemu rozvoju, zlepšovaniu výkonnosti 
slovenskej ekonomiky, zavádzaniu inovácií a modernizácii výroby, zvyšovaniu počtu 
pracovných miest a k odstraňovaniu regionálnych rozdielov.

ZÁVER

Stále rastúce tempo globalizácie svetového hospodárstva prináša významné zmeny, 
ale aj nové výzvy pre všetky národné ekonomiky, najmä však pre ich hospodársku a za-
hraničnoobchodnú politiku. Globalizácia si vyžaduje sústavné prispôsobovanie sa me-
niacej sa ekonomickej realite a zvyšuje význam predvídania sprievodných zmien (Baky-
tová, 2014). Vývoj slovenského hospodárstva je značne ovplyvnený vývojom globálnej 
ekonomiky a záväzkami vyplývajúcimi z členstva v Európskej únii. Na našu výskumnú 
otázku existuje jednoznačná odpoveď: Súčasná platná právna úprava, ako aj medzi-
národné záväzky vytvárajú vhodné podmienky na pôsobenie zahraničných hospodár-
skych subjektov na Slovensku. Inými slovami povedané, Slovenská republika vytvára 
jednoznačne vhodné podmienky na rozvoj podnikania na Slovensku a najmä zavádza 
inštitúty podporujúce aj prílev zahraničných investícií. Zahraničné podnikateľské sub-



18 Peter Bajzík

jekty sa vysokou mierou podieľajú na hospodárskom raste, ako aj na zamestnávaní ob-
čanov. Vzhľadom na to, že mnoho zahraničných subjektov pôsobiacich na Slovensku 
vyváža svoje výrobky, podieľajú sa tým aj na zahraničnom obchode.
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VÝVOJ SOCIÁLNEHO DIALÓGU 
A JEHO VÝZNAM V SÚČASNEJ 
EURÓPSKEJ SPOLOČNOSTI

SOCIAL DIALOG DEVELOPMENT 
AND ITS SIGNIFICANCE IN MODERN 
EUROPEAN SOCIETY

Ľubica Bajzíková

Abstrakt

Sociálny dialóg je základným prvkom európskeho sociálneho modelu a vy-
chádza z tradícií členských štátov EÚ. Európski sociálni partneri sa aktívne 
podieľajú na riešení otázok v oblasti zamestnanosti, ekonomických otázok 
a prispievajú k  formovaniu európskej sociálnej politiky. Spolurozhodujú 
o  podobe sociálnej politiky, mzdovej politiky a  o  presadzovaní záujmov 
zamestnancov nielen na podnikovej úrovni, ale aj na úrovni jednotlivých 
odvetví a prispievajú tiež k participácii na úrovni hospodárstva. Vplyvom 
ekonomickej globalizácie sa vytvárajú aj v tejto oblasti nové pravidlá. Me-
nia sa podmienky a rámec pôsobenia zamestnaneckej participácie. Globali-
zácia vytvára nielen ekonomický rast, ale súčasne aj nerovnosť. V dôsledku 
procesov reštrukturalizácie výroby a pracovných síl sa znižuje počet odbo-
rovej organizovanosti a  rastie počet pracovníkov služieb. V  súčasnosti je 
kolektívne vyjednávanie viac decentralizované a jeho rozsah sa líši v rámci 
členských štátov EÚ.

Kľúčové slová:  sociálny dialóg, sociálne partnerstvo, zamestnanecké vzťahy, 
zamestnanci.

Abstract

Social dialogue is an essential element of the European social model and it 
is based on the traditions of the EU member states. The European social 
partners are actively involved in solving challenges related to employment 
and economic issues and they contribute to the shaping of European social 
policy. They jointly decide over the form of social policy, wage policy and 
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the promotion of the interests of employees, not only at company level but 
also at the level of individual sectors and also contribute to the participa-
tion at the macro level of the economy. New rules in this area are created 
as a consequence of economic globalization. Both the conditions and the 
agenda of employee participation are changing. Globalization creates not 
only economic growth but at the same time inequality. Trade union mem-
bership of these organizations is decreasing and the number of employees 
in services is raising as a consequence of processes of production and work-
force restructuring. At present, collective bargaining is more decentralized 
and its scope varies across EU member states.

Keywords: Social dialogue, Social partnership, Employment relations, Employees.

JEL klasifikácia: J500

ÚVOD

Sociálne partnerstvo môžeme charakterizovať ako metódu riadenia a  organizácie 
práce, sociálnych a ekonomických otázok, konzultácií a vyjednávania medzi zástupca-
mi (reprezentantmi) sociálnych partnerov – zamestnancov a zamestnávateľov, na úrov-
ni organizácie. Patria sem aj vzťahy medzi sociálnymi partnermi, zamestnancami, za-
mestnávateľmi a vládou. Sociálne partnerstvo sa chápe ako proces vyjednávania medzi 
sociálnymi partnermi s cieľom dosiahnuť dohodu najmä v ekonomických a sociálnych 
otázkach, a to tak v rámci celej spoločnosti, ako aj na úrovni organizácií. Podstatou so-
ciálneho partnerstva je presvedčenie, že dôležité ciele hospodárskej a sociálnej politiky 
sa môžu najlepšie dosiahnuť spoluprácou a koordináciou všetkých záujmových skupín. 
Existuje veľa definícií sociálneho partnerstva.

Pojmom „sociálny dialóg“, „sociálne partnerstvo“ možno rozumieť spolurozhodova-
nie, konzultovanie, presadzovanie svojich záujmov, riešenie záujmových konfliktov, 
vzájomné vyjednávanie, kompromis, konsenzus a dohodu jednotlivých subjektov hos-
podárskej a sociálnej politiky s cieľom dosiahnuť hospodársky a sociálny rozvoj nielen 
na úrovni podnikovej, ale aj celospoločenskej a medzinárodnej, ba dokonca svetovej.

Sociálnym dialógom a sociálnym partnerstvom sa majú obmedzovať sociálne kon-
flikty a vytvárať a uchovávať sociálny zmier medzi zamestnávateľom a zamestnancami. 
Sociálne partnerstvo má byť možnosťou na to, aby čoraz viac zamestnancov participo-
valo na dosahovaní zisku a na prosperite spoločnosti, aby sa čoraz viac zamestnancov 
aktívne spolupodieľalo na ovplyvňovaní podmienok svojho života a práce, čo posilňuje 
podnikovú aj spoločenskú rovnováhu, solidaritu, vzájomnú lojalitu a súdržnosť.

Sociálny dialóg a  partnerstvo predstavuje prostriedok participácie všetkých rele-
vantných záujmových skupín a osvedčeným spôsobom zabezpečuje ich zaangažovanie 
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do procesov spolurozhodovania. Sociálni partneri môžu participovať na rozhodovacích 
procesoch a spolupodieľať sa na procesoch kontroly a výkonu moci, a to od podnikovej 
úrovne až po celospoločenskú úroveň.

Problémom je fakt, že od 80. rokov 20. storočia pokračuje dlhodobý pokles členstva 
v odborových organizáciách, pretrváva teda odborová roztrieštenosť.

CIEĽ A METODIKA

Členstvo v  odborových organizáciách stratilo svoju atraktívnosť a  hnutie, ktoré 
v minulosti predstavovalo aspoň navonok kompaktné a súdržné spoločenstvo je dnes 
charakteristické svojou odborovou roztrieštenosťou. Cieľom článku je analýza vývoja 
a uplatňovania sociálneho dialógu a partnerstva v rámci EÚ a na Slovensku.

Pri skúmaní danej problematiky bola použitá metóda analýzy, ktorá skúma fakty 
a  vzťahy súvisiace s  uplatňovaním sociálneho dialógu a partnerstva v  členských štá-
toch EÚ a na Slovensku. Pri charakteristike vzájomných súvislostí vo vývoji sociálneho 
partnerstva a pri tvorbe záverov vyplývajúcich z analýz bola uplatnená metóda syntézy.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Sociálny dialóg je základný prvok európskeho sociálneho modelu, ktorý bol uzna-
ný v zmluve prostredníctvom Amsterdamskej reformy. Sociálni partneri (zástupcovia 
manažmentu a  zamestnancov) tak môžu aktívne prispievať k  formovaniu európskej 
sociálnej politiky.

Európsky sociálny dialóg podporuje európsku stratégiu s  cieľom dosiahnuť hos-
podársky rast a zamestnanosť. Je základom európskeho sociálneho modelu a dopĺňa 
sociálny dialóg a priemyselné vzťahy na národnej úrovni. Dialóg sociálnych partnerov 
podporuje vytváranie pracovných miest a pomáha zlepšovať sociálne blaho. Nasledujú-
ca tabuľka (tab. 1) znázorňuje formy, typy a charakteristiky sociálneho dialógu.

Tabuľka 1 Európsky sociálny dialóg

Formy Typy Charakter Fóra

Medziodborový 
dialóg

Bipartitný dialóg 
„Val Duchesse“

Nezávislý dialóg Výbor pre sociálny dialóg – 
SDC (medziodborový), výbory 
pre odvetvový sociálny dialóg, 
tripartitný sociálny dialóg

Odvetový 
dialóg

Tripartitný 
dialóg

Dialóg zakotvený 
v Zmluve o fungovaní 
Európskej únie

Konzultačné výbory, pracovné 
skupiny, semináre a iné

Zdroj:  Vlastné spracovanie.
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Sociálny dialóg zahŕňa dve nasledujúce oblasti, a to poskytovanie informácií a kon-
zultácií medzi sociálnymi partnermi a kolektívne vyjednávanie na rôznych úrovniach, 
ktorého výsledkom je uzavretá kolektívna zmluva. Kolektívne vyjednávanie je základná 
forma komunikácie medzi sociálnymi partnermi. Uskutočňovanie sociálneho dialógu 
má preventívny charakter. Jeho cieľom je predchádzať konfliktom a problémy riešiť 
v predstihu (ex ante), a nie až následne (ex post). Tento nástroj sociálnej politiky smeru-
je k nastoleniu, ale aj k udržaniu sociálneho zmieru a stability v spoločnosti.

Vyspelé štáty Európy majú charakter sociálnych štátov, uplatňujú sociálne mode-
ly a takú sociálnu politiku, ktorá prispieva k rozvoju človeka, k zlepšovaniu životných 
podmienok obyvateľstva, k zabezpečeniu sociálnej suverenity a bezpečia v rámci život-
ných a hospodárskych podmienok daného štátu. V literatúre môžeme nájsť rôzne typy 
sociálnych modelov, ktoré sa uplatňovali v určitej etape sociálno-ekonomického vývoja 
vo svete. Vo všeobecnosti sa uznáva, že v členských štátoch EÚ existujú štyri základné 
modely pracovnoprávnych systémov (Stanek, 2011):
1. severský model alebo aj škandinávsky model – charakteristický vysokou sociálnou 

ochranou, vysokou mierou zdanenia a  štátnymi zásahmi na trhu práce (Dánsko, 
Fínsko, Švédsko),

2. kontinentálny model – charakterizuje sociálna ochrana prostredníctvom verejného 
poistenia a  poskytovanie sociálnej pomoci. Je založený na sociálnom partnerstve 
(Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Luxembursko, Holandsko a Slovinsko),

3. stredomorský model – má nižšiu mieru podpory v nezamestnanosti a vysokú právnu 
ochranu zamestnania. Sociálne výdavky sú zamerané na dôchodky a uplatňuje sa 
v štátoch s centralizovaným systémom (Francúzsko, Grécko, Taliansko, Portugalsko 
a Španielsko),

4. anglosaský model – charakterizuje štát s nižšou mierou zásahov, kolektívna sociálna 
ochrana ja na nižšej úrovni, so zameraním najmä na elimináciu negatívnych so-
ciálnych dopadov vedúcich k chudobe. V Európe sa nazýva aj liberálny pluralizmus 
(Írsko, Veľká Británia, Cyprus, Malta).

Nové členské štáty zo strednej Európy vrátane Slovenska možno zaradiť do viace-
rých kategórií, pričom najčastejšie vykazujú charakteristiky tak liberálneho pluralizmu, 
ak aj štátom centralizovaného systému. Prvé dva modely sa vyznačujú konsen zuálnym 
prístupom sociálnych partnerov a vlády. V krajinách so štátom centralizovaným systé-
mom a najmä v tých, kde prevláda liberálny pluralitný systém, vzniká podľa odborov 
v pracovnoprávnych vzťahoch sociálna konfrontácia oveľa častejšie. Jedným z prejavov 
sociálnej konfrontácie môže byť aj štrajková činnosť.

Sociálne modely krajín Európy (Stanek, 2011) vychádzajú:
a) zo základných princípov v EÚ definovaných v Rímskej zmluve o Európskom spolo-

čenstve z roku 1957;
b) z Európskej sociálnej charty z roku 1961;
c) z Charty základných práv pracujúcich z roku 1989;
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d) z Európskej sociálnej agendy z roku 2000;
e) z Charty základných práv občanov z roku 2000;
f ) z dokumentu Európskej komisie o chudobe a sociálnom vylúčení;
g) z Lisabonskej zmluvy;
h) z dokumentu Stratégia EÚ 2020.

Sociálna politika Európy sa vyvíjala v spojitosti s pôsobením Rady Európy, ktorá 
vznikla v roku 1949, a súčasne v spojitosti rozvoja sociálnej legislatívy EÚ. Rada Euró-
py podporuje a stojí za pluralitnou demokraciou, ľudskými právami, trhovým hospo-
dárstvom, občianskou spoločnosťou, ako aj sociálnymi právami. Na tomto podklade 
vznikla aj Európska zmluva o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Na komisiu 
Rady Európy a na Európsky súd pre ľudské práva sa môžu obracať občania jednotli-
vých krajín, ako aj predstavitelia iných štátov. Európska zmluva tvorí základ medzi-
národnej priamej politickej ochrany. Európska sociálna charta predstavuje základný 
nástroj hospodárskej a sociálnej ochrany. Na najvyššej úrovni orgánov EÚ bol v roku 
2006 schválený dokument, upravená Zmluva o EÚ, ktorý reprezentuje dohodu člen-
ských krajín o zjednodušenom fungovaní európskych členských krajín (Stanek, 2011).

Inštitucionálny rámec EÚ predstavujú Európsky parlament, Európska rada, Rada 
ministrov, Európska komisia, Súdny dvor, Dvor audítorov, finančné inštitúcie a po-
radné orgány.

Medziodborový a odvetvový európsky sociálny dialóg
Medziodborový dialóg je dialóg realizovaný na úrovni ekonomiky ako celku, ktorý 

spája zamestnávateľské organizácie s organizáciami odborov všetkých odvetví. Účast-
níkmi medziodborového dialógu sú (Dudová, 2012):
a) Európska komisia odborových zväzov (ETUC) – zastupuje pracovníkov medziodboro-

vej európskej úrovne. Spája organizácie európskych krajín a európske odborové fede-
rácie. Odborové zväzy európskej úrovne sú vysoko jednotné. ETUC reprezentuje viac 
ako 60 miliónov členov a má svoje zastúpenie v každom členskom štáte EÚ.

b) Konfederácia európskych zamestnávateľov (BUSINESSEUROPE) – najskôr bola zná-
ma ako UNICE a založená v roku 1958. Je najväčšou európskou organizáciou, kto-
rá na rozdiel od ETUC zastupujúcou pracovníkov, zastupuje zamestnávateľov, čo 
sa týka pokrytia z oblasti ekonomiky. Združuje zamestnávateľské organizácie štátov 
Európy a zastupuje tiež záujmy priemyslu aj obchodu pred európskymi inštitúcia-
mi. Zastupuje 20 miliónov európskych podnikov.

c) Európske centrum pre podniky s verejnou účasťou a podniky so všeobecným hospodár-
skym záujmom (CEEP) – vzniklo v roku 1961 ako združenie zamestnávateľov zahŕ-
ňujúc podniky či organizácie, ktoré poskytujú služby všeobecnému záujmu, sieťové 
podniky z oblastí, ako sú miestna doprava, poštové služby, energie, vody, prístavy, 
a dokonca v niektorých krajinách aj miestne úrady.
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d) Európska asociácia remeselníkov a malých a stredných podnikov (UEAPME) – pred-
stavuje organizáciu zamestnávateľov. Vznikla v roku 1979 a v roku 1998 uzavrela 
s BUSINESSEUROPE dohodu o spolupráci, prostredníctvom ktorej sa môže zú-
častniť na sociálnom dialógu. Organizácia zastupuje remeselníkov i malé a stredné 
podniky Európy. Členská štruktúra sa skladá buď z národných, alebo z medziodvet-
vových európskych federácií, alebo aj z ďalších pridružených členov podporujúcich 
malé a stredné podniky. UEAPME reprezentuje viac ako 11 miliónov spoločností, 
ktoré spolu zamestnávajú 50 miliónov ľudí v rámci celej Európy.

e) Rada európskeho profesionálneho a manažérskeho personálu (EUROCADRES) – or-
ganizácia európskych riadiacich pracovníkov z oblasti priemyslu, verejných služieb 
a  správy, ktorá spolupracuje s  Európskou konfederáciou riadiacich pracovníkov 
(CEC). V roku 2000 podpísali dohodu o kooperácii, ktorá následne zriadila výbor 
na spoluprácu. EUROCADRES participuje na aktívnom európskom dialógu pro-
stredníctvom výboru na spoluprácu.

f ) Európska konfederácia riadiacich pracovníkov (CEC) podobne ako EUROCADRES 
reprezentuje riadiacich pracovníkov a združuje európske odvetvové federácie a ná-
rodné organizácie zastupujúce riadiacich pracovníkov členských štátov EÚ.

Odvetvový dialóg je dialóg spájajúci zamestnávateľské a odborové organizácie vo 
viac ako 30 špecifických odvetviach. Odvetvový charakter má v členských štátoch EÚ 
dlhoročnú tradíciu a  odráža sa v  štruktúre organizácií sociálnych partnerov. Podľa 
Zmluvy o fungovaní EÚ má Komisia za záväzok podporovať a uľahčovať európsky so-
ciálny dialóg medziodvetvovej a odvetvovej úrovne. Po roku 1998, po prijatí rozhodo-
vania Európskej komisie o vytvorení osobitných orgánov, sa odvetvový sociálny dialóg 
rozvinul vo veľkej miere. Komisia vytvorila v hlavných ekonomických oblastiach, ako 
napríklad v oblasti dopravy, energetiky, obchodu či poľnohospodárstva a iných, výbo-
ry slúžiace ako fóra na diskusie a konzultácie o európskych politikách. Výbory pred-
stavujú nástroje autonómneho vzájomného sociálneho dialógu sociálnych partnerov 
európskej úrovne, ktorí tak môžu vyvinúť spoločné akcie a viesť rokovania o otázkach 
ich vzájomného spoločného záujmu. Tak možno priamo prispieť k tvorbe pracovno-
právnych predpisov a opatrení EÚ, čo sa týka práce. Výbory sú Komisiou vytvárané 
v odvetviach v súčasnosti aj naďalej, a to po prijatí spoločnej žiadosti európskych so-
ciálnych partnerov príslušného odvetvia a za podmienky, že sú splnené predpoklady 
podľa rozhodnutia prijatého z roku 1998, tzn., že sociálni partneri na európskej úrovni 
majú povinnosť mať pridružených národných členov vo viac ako v jednom štáte a pri-
družení musia byť (Dudová, 2012):
a) sami osebe uznaní za sociálnych partnerov národnej úrovne,
b) schopní dojednávať a tiež prijímať dohody národnej úrovne,
c) štrukturálne vybavení a schopní zabezpečiť účinnú účasť.

Vymenované kritériá zakladajú reprezentatívnosť na európskej úrovni, ktorá je prie-
bežne kontrolovaná a monitorovaná Komisiou.
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Z poradných a spoločných výborov vytvorených ako súčasť Zmluvy o založení Eu-
rópskeho spoločenstva uhlia a ocele, ktoré znamenali prvé kroky k vytvoreniu spoloč-
ného trhu v oblastiach oceliarskeho priemyslu, baníctva, poľnohospodárstva, morské-
ho rybolovu, sa stali základy prvých generácií výborov na základe rozhodnutia z roku 
1998, pretože sa stali výbormi pre odvetvový sociálny dialóg. Výbory druhej generácie 
vznikali v období formovania vnútorného trhu, ktorý mal za následok prejavy zvýšenej 
liberalizácie, privatizácie a cezhraničnej mobility pracovníkov. Zriaďovali sa ako spo-
ločné výbory alebo neformálne pracovné skupiny v oblastiach stavebníctva, bankov-
níctva, obchodu, poisťovníctva, poštových služieb, telekomunikácií, elektrickej ener-
gie a v roku 1999 boli sformalizované. Od roku 2000 sa model výborov európskeho 
odvetvového sociálneho dialógu začal rozširovať aj na iné odvetvia, ako nemocnice, 
výroba a dodávka jedál, lodiarsky priemysel, chemický priemysel a iné. Takéto výbory 
sa účelne zameriavajú na otázky týkajúce sa kvalifikácie a mobility pracovníkov, otázky 
z oblastí ochrany zdravia a bezpečnosti a nedostatku zručností a prostriedkov možnos-
ti ovplyvňovania európskych politík. Výbory vytvorené z roku 1998 utvorili spoločný 
rámec, v ktorom sa smie realizovať sociálny dialóg v rozmanitých formách, za pomoci 
rozličných pracovných metód a na rokovaniach rôzneho formátu, ale všetky výbory 
majú spoločné črty. Stačí, ak spoločne Komisii predložia žiadosť. Komisia túto žiadosť 
následne posúdi z hľadiska ich reprezentatívnosti a potom im udelí logistickú a pre-
vádzkovú podporu. Pre sociálnych partnerov európskej úrovne, ktorí si iba chcú provi-
zórne skúsiť odvetvový sociálny dialóg skôr, ako sa k nemu napevno naviažu, Komisia 
odporučí odvolateľnú predbežnú skúšobnú fázu.

Bipartitný sociálny dialóg
Podľa pôvodného znenia Rímskej zmluvy je jednou z úloh Európskej komisie v so-

ciálnej oblasti podporovať úzku spoluprácu medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o právo 
združovania sa a kolektívneho vyjednávania medzi zamestnávateľmi a zamestnancami.

Proces sociálneho dialógu z Val Duchesse sa vytvoril s cieľom zapojiť do fungovania 
vnútorného trhu sociálnych partnerov zastúpených Európskou odborovou konfederá-
ciou (ETUC), Európskym zväzom priemyselných a zamestnávateľských konfederácií 
(UNICE) a Ústredím európskych štátnych podnikov (CEEP).

Výbor pre sociálny dialóg (SDC) od roku 1992 slúži pre bipartitný sociálny dialóg 
na európskej úrovni. SDC sa v súčasnosti stretáva trikrát až štyrikrát za rok a má 64 
členov (32 zástupcov zamestnávateľov a 32 zástupcov pracovníkov) z európskych sek-
retariátov alebo národných organizácií. Jednotný európsky akt zase vytvoril právny 
základ na rozvoj „sociálneho dialógu na úrovni Spoločenstva“. V októbri 1991 prijali 
organizácie UNICE, ETUC a CEEP spoločnú dohodu, ktorá požadovala zavedenie 
povinných konzultácií so sociálnymi partnermi pri príprave právnych predpisov v ob-
lasti sociálnych vecí a aby sa sociálnym partnerom umožnilo rokovať o rámcových do-
hodách na úrovni Spoločenstva. Táto požiadavka bola uznaná aj v dohode pripojenej 
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k Maastrichtskému protokolu a sociálnej politike, ktorú podpísali všetky členské štá-
ty okrem Spojeného kráľovstva. Na vnútroštátnej úrovni teda sociálni partneri získali 
možnosť vykonávať smernice prostredníctvom kolektívnej dohody.

Začlenenie dohody o sociálnej politike do Zmluvy o ES v nadväznosti na nadobud-
nutie platnosti Amsterdamskej zmluvy nakoniec umožnilo, aby sa na sociálny dialóg 
v rámci Európskej únie vzťahoval jednotný rámec. Výsledkom tohto procesu pre všet-
ky odvetvia je prijatie rámcových dohôd o rodičovskej dovolenke (1995), o práci na 
čiastočný úväzok (1997) a práci na dobu určitú (1999), ktoré boli implementované 
prostredníctvom smerníc Rady.

Na úrovni EÚ musí Komisia podľa čl. 154 ZFEÚ pred prijatím akýchkoľvek opat-
rení v oblasti sociálnej politiky najskôr viesť konzultácie so sociálnymi partnermi. So-
ciálni partneri sa môžu následne rozhodnúť, že spoločne dospejú k dohode o predmete 
konzultácie, a zastaviť iniciatívu Európskej komisie.

Od roku 1998 po rozhodnutí Európskej komisie vytvoriť osobitné orgány (rozhod-
nutie 98/500/ES z 20. mája 1998) došlo takisto k rozvoju odvetvového sociálneho dia-
lógu, ktorého výsledkom boli tri európske dohody, a to o organizácii pracovného času 
námorníkov (1998), o organizácii pracovného času mobilných pracovníkov v civilnom 
letectve (2000) a o niektorých aspektoch pracovných podmienok mobilných pracovní-
kov, ktorí vykonávajú cezhraničné služby v odvetví železničnej dopravy (2005). Tieto 
dohody boli implementované rozhodnutím Rady EÚ. V apríli 2006 vznikla prvá viacod-
vetvová dohoda o ochrane zdravia pracovníkov pri práci prostredníctvom správnej ma-
nipulácie a správneho používania kryštalického kremeňa a produktov. Dohoda o práci 
na diaľku (tzv. telepráca), uzatvorená v máji 2002, sa prvýkrát zaviedla v súlade s po-
stupmi a praxou sociálnych partnerov a členských štátov. Sociálni partneri uzatvorili aj 
tzv. samostatné dohody o pracovnom strese, o európskom preukaze pre rušňovodičov, 
ktorí vykonávajú cezhraničnú službu (v roku 2004), rovnako ako dohodu o obťažovaní 
a násilí (apríl 2007) a dohodu o inkluzívnych trhoch práce (marec 2010). Po zmenách 
zavedených Amsterdamskou zmluvou sa proces konzultácie stal ešte dôležitejší, pretože 
sa vzťahuje na všetky oblasti, ktoré v súčasnosti patria pod čl. 151 ZFEÚ.

Zmenou Zmluvy z Lisabonu bola pozmenená Zmluva o Európskom spoločenstve 
a bol doplnený nový článok 152 do Zmluvy ZFEÚ, ktorý ustanovuje, že EÚ uznáva 
a podporuje úlohu sociálnych partnerov na svojej úrovni, pričom zohľadňuje rozmani-
tosť vnútroštátnych systémov. Uľahčuje dialóg medzi sociálnymi partnermi a súčasne 
rešpektuje ich autonómiu. Článok 153 ZFEÚ takisto umožňuje členským štátom po-
veriť sociálnych partnerov vykonávaním rozhodnutia Rady prijatého na základe ratifi-
kácie kolektívnej dohody na európskej úrovni.

Od začiatku hospodárskej a finančnej krízy bol sociálny dialóg ovplyvnený vyko-
návaním krízových opatrení a oslabila ho decentralizácia, menší rozsah kolektívneho 
vyjednávania a zásahy štátu v oblasti mzdovej politiky. Vzhľadom na tieto skutočnosti 
a na zistenie, že krízu najúspešnejšie prekonávajú členské štáty s najsilnejším sociál-
nym partnerstvom, sa Európska komisia v novembri 2014 podujala opätovne otvoriť 
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a zintenzívniť dialóg so sociálnymi partnermi, najmä v rámci nového systému správy 
hospodárskych záležitostí, ako predpoklad fungovania európskeho sociálneho trhové-
ho hospodárstva.

Tripartitný sociálny dialóg
Od roku 1970 bol kľúčovým fórom tripartitného sociálneho dialógu na európskej 

úrovni Stály výbor pre zamestnanosť, ktorý sa skladal z 20 zástupcov sociálnych part-
nerov, pričom odbory a  zamestnávateľské organizácie boli zastúpené rovnakým po-
merom. Po reforme v roku 1999 sa výbor v plnej miere integroval do koordinovanej 
európskej stratégie zamestnanosti. Na základe spoločného príspevku sociálnych part-
nerov na samite v Laekene v decembri 2001 Rada EÚ v marci 2003 usporiadala Tri-
partitný sociálny samit pre rast a zamestnanosť (rozhodnutie Rady 2003/174/ES), ktorý 
nahradil Stály výbor pre zamestnanosť.

Tripartita podľa Medzinárodnej organizácie práce (ďalej len MOP) sa považuje za 
hospodárske a sociálne partnerstvo medzi štátom, zamestnávateľmi a zamestnancami. 
Partnerstvo je založené na procese vzájomného vyjednávania, vzájomnej spolupráci, 
na realizácii zmlúv, ako aj na riešení pracovných sporov a pod. Uľahčuje prebiehajúce 
konzultácie medzi Radou EÚ, Európskou komisiou a sociálnymi partnermi o hospo-
dárskych a sociálnych otázkach a otázkach zamestnanosti. Stretáva sa aspoň raz za rok.

Tripartitný sociálny dialóg sa vyvíjal od roku 1997. Koordináciu zabezpečuje Eu-
rópska konfederácia odborových zväzkov (ETUC) a  pre zástupcov zamestnávateľov 
Európsky zväz priemyselných a zamestnávateľských konfederácií (UNICE). Po ratifi-
kácii Lisabonskej zmluvy bola úloha tripartitného sociálneho samitu pre rast a zamest-
nanosť uznaná v čl. 152 ZFEÚ.

Trendy v kolektívnom vyjednávaní v rámci EÚ
Hlavým trendom, ktorý sa prejavuje v Európe, je väčšia decentralizácia kolektívne-

ho vyjednávania. Kolektívne zmluvy sú viac flexibilné a otvorené. Finančná a hospo-
dárska kríza urýchlila proces decentralizácie a posilnila flexibilitu pracovnoprávnych 
vzťahov, najmä pri schvaľovaní minimálnych mzdových a pracovných podmienok. Ďa-
lej sa zvýšila flexibilita zamestnávateľov pri najímaní pracovnej sily, pri využívaní va-
riabilných foriem odmeňovania na úrovni podnikov. Sociálni partneri v  štátoch EÚ 
pristúpili k riešeniu problémov počas krízy ústupkami týkajúcimi sa miezd a pracov-
ných podmienok v  podobe flexibilnej a  skrátenej pracovnej doby, prenajímania za-
mestnancov, zníženia, zmrazenia a  zmiernenia rastu miezd (interná flexibilita), ako 
aj k masívnemu prepúšťaniu zamestnancov (externá flexibilita). Pozoruje sa aj pokles 
odborovej organizovanosti. Najvyššie úbytky v členskej základni sú v Litve (–47,7 %), 
Estónsku (–43,6 %), na Slovensku (–43,4 %), v Českej republike (–29,9 %) a v Poľ-
sku (–25,5 %). Miera odborovej organizovanosti zamestnancov v roku 2012 bola vo 
Fínsku 69,7 %, vo Švédsku 67,5 %, v Dánsku 67,2 %, v Talianku 36,8 %, vo Veľkej 
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Británii 26 % v Nemecku 18,3 %, v Českej republike 14,3 % a na Slovensku 13,5 % 
(EK, 2013).

Z uvedených údajov vyplýva, že v škandinávskych štátoch je organizovanosť v od-
boroch vysoká, naopak, v strednej Európe je odborová organizovanosť nízka.

Sociálne partnerstvo na Slovensku
Tripartita ako nový prvok sa uplatňuje na Slovensku od roku 1990, keď vznikla aj 

Rada hospodárskej a sociálnej dohody SR. Každý zo sociálnych partnerov si základné 
práva nárokuje pre seba a súčasne ich priznáva druhému partnerovi. Sociálni partneri 
si potom obvykle vzájomne uznávajú aj ďalšie individuálne i kolektívne práva a spolo-
čensko-politické ciele. Zároveň vzájomne akceptujú existenciu a hospodárske funkcie 
druhého partnera ako vecne a  spoločensky oprávnené. Sociálne partnerstvo je legi-
tímnym priestorom autonómnosti sociálnych partnerov. Nevyhnutnou podmienkou 
vzniku a fungovania sociálneho partnerstva je právne vymedzený a spoločensko-poli-
tický legitímny priestor, v ktorom sa môžu sociálni partneri organizovať a zodpovedne 
kooperovať. Základ autonómneho priestoru vytvárajú základné občianske práva, ktoré 
zaručujú slobodu združovania i autonómiu pri kolektívnom vyjednávaní a uzatváraní 
zmlúv. Štruktúra zastupovania záujmov odzrkadľuje štruktúru spoločensko-politické-
ho systému. Stav, vývoj, rozpornosť spoločenskej štruktúry sa premieta do podoby 
a štruktúry zastupovania záujmov.

Vytvorenie inštitucionálnych a  legislatívnych predpokladov realizácie sociálneho 
partnerstva je len jednou z podmienok naplnenia jeho idey a spoločenských funkcií. 
Druhou nevyhnutnou podmienkou je spoločenská akceptácia týchto inštitúcií zo stra-
ny spoločenských a politických subjektov i jednotlivými občanmi.

Rada hospodárskej a  sociálnej dohody Slovenskej republiky ako spoločný inicia-
tívny, konzultačný a  dohodovací orgán vlády, odborov a  zamestnávateľov sa výraz-
nou mierou podieľal na formovaní hospodárskej a sociálnej politiky na makroúrovni. 
Charakteristickým znakom bola jeho dobrovoľnosť a hľadanie vzájomne prijateľných 
riešení v oblasti jeho pôsobnosti na základe vyjednávania a konsenzu. V období vzni-
ku tripartity bol štát ešte monopolným zamestnávateľom a podnikateľom – vláda teda 
predstavovala aj stranu zamestnávateľov. Rada hospodárskej a  sociálnej dohody Slo-
venskej republiky bola spoločným orgánom, ktorý reprezentoval subjekty tripartit-
ných vzťahov – vládu, odbory a  zamestnávateľov. Vznikla na základe dohody, ktorú 
30. októbra 1990 podpísala vláda SR, Konfederácia odborových zväzov SR, Konfede-
rácia umenia a kultúry SR a Rada podnikateľských zväzov a združení (ktorá sa neskôr 
pretransformovala na AZZZ SR). Bola nezávislým, dohodovacím a iniciatívnym orgá-
nom, ktorý si v procese tripartitných rokovaní kládol cieľ dosiahnuť vzájomnú dohodu 
alebo zaujať zodpovedajúce stanovisko v zásadných hospodárskych, sociálnych a mzdo-
vých otázkach, v otázkach pracovnoprávnych vzťahov a zamestnanosti. Rada umožňo-
vala vzájomne rešpektovanou formou dialógu udržať sociálny mier, ktorý sa nie vždy 
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dosiahol. Dôkazom toho bolo aj prerušenie sociálneho dialógu v roku 1997. Odbory, 
ktoré s vládou prerušili sociálny dialóg, trvali na svojich podmienkach návratu za ro-
kovací stôl. Bolo to zrušenie mzdovej regulácie a príprava a prijatie zákona o tripartite. 
Mzdová regulácia bola zrušená v decembri 1998 a sociálny dialóg sa obnovil. Ihneď po 
obnovení sociálneho dialógu sa začali intenzívne práce na príprave zákona o tripartite. 
Zákon o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite) bol 12. mája 1999 
Národnou radou SR schválený a účinnosť nadobudol 15. júna 1999. Zákon presnejšie 
stanovoval okruh prerokovaných oblastí, definoval reprezentatívnosť sociálnych part-
nerov (odborov a zamestnávateľov), stanovoval postup pri opätovnom prerokovaní ma-
teriálov a zabezpečoval finančnú stránku fungovania sociálneho dialógu na národnej 
úrovni. Prijatie zákona o tripartite nesplnilo sľubované očakávania, problémom bola 
neuznášaniaschopnosť sociálnych partnerov na rokovaní a opakovaným prerokováva-
ním materiálov sa predlžoval legislatívny proces. Účinnosť zákona o tripartite skončila 
k 31. 12. 2004. V novembri 2004 sa stretli sociálni partneri na poslednom rokovaní 
Rady hospodárskej a sociálnej dohody SR v zmysle zákona č. 106/1999 Z. z. o tripar-
tite a  všetky strany vyjadrili záujem pokračovať v  sociálnom dialógu v novej forme. 
V  novembri 2004 sociálni partneri podpísali Deklaráciu zástupcov vlády SR, Kon-
federácie odborových zväzov SR, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR 
a Republikovej únie zamestnávateľov o budúcej forme fungovania sociálneho dialógu. 
Tento dokument ukončil starú formu fungovania dialógu a naštartoval novú. Sociál-
ni partneri sa dohodli na novom názve rady. S účinnosťou od 1. decembra 2004 bol 
schválený štatút Rady hospodárskeho a sociálneho partnerstva SR, ktorý vymedzoval 
postavenie, hlavné úlohy, zásady činnosti a zloženie Rady. V januári 2005 bol schvá-
lený rokovací poriadok Rady hospodárskeho a sociálneho partnerstva SR, ktorý upra-
voval spôsob predkladania materiálov na rokovanie Rady, prípravu a spôsob rokovania 
Rady, prijímanie záverov a vyhotovenie záznamov z rokovania Rady. Po nástupe vlády 
v roku 2006 začala príprava na tvorbe zákona o tripartite. S účinnosťou od 1. 4. 2007 
platí zákon č.  103/2007 Z. z. o  trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hospodárska a sociálna rada SR bola zria-
dená ako konzultačný a dohodovací orgán vlády a sociálnych partnerov na celoštátnej 
úrovni. Sociálny dialóg je permanentný proces od jeho vzniku v roku 1990 až dodnes.

Vývoj sociálneho dialógu na Slovensku
Prvý rozmach kolektívneho vyjednávania a  s ním súvisiacich kolektívnych zmlúv 

sa datuje tiež v  19. storočí, teda v  období industrializácie spoločnosti, v  dobe, keď 
vznikali robotnícke hnutia či odbory. Prvé pokusy kolektívneho vyjednávania prebehli 
ešte koncom 18. storočia vo Veľkej Británii. V prvej polovici 19. storočia sa systém 
kolektívneho vyjednávania a uzatvárania kolektívnych zmlúv rozšíril aj do kontinen-
tálnej Európy (do Francúzska a Nemecka). Snahy o úpravu pracovných podmienok sa 
začínajú objavovať najprv v rozvinutých odvetviach a tam, kde boli zároveň i vzdela-
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nejší zamestnanci. Najstaršia kolektívna zmluva na území Rakúsko-Uhorska je z roku 
1848, a to pre typografov. Obsahom tejto kolektívnej zmluvy bolo stanovenie miezd 
a hodnotenie práce. Kníhtlačiari boli najlepšie organizovanou zamestnaneckou skupi-
nou v monarchii a už kolektívnou zmluvou z roku 1870 sa im podarilo zaviesť pojem 
minimálna mzda. V roku 1905 boli robotníckymi organizáciami vyjednané kolektívne 
zmluvy pre veľké kovospracujúce podniky, v ktorých boli stanovené minimálne mzdy, 
určená pracovná doba bola stanovená na 9 hodín oproti 11 hodinám daných zákonom 
a dohodli sa príplatky za prácu nadčas a pod. Pred vznikom prvej Československej re-
publiky (ďalej ČSR) a počas druhej svetovej vojny platila na území Slovenka uhorská 
právna úprava, ktorá zakazovala štrajkovú činnosť. Zákonná úprava záväznosti kolek-
tívnej zmluvy bola v Európe prijatá až po prvej svetovej vojne (napr. v Nemecku, Fran-
cúzsku a Rakúsku). V ČSR bolo až v roku 1937 vydané nariadenie (č. 141/1937 Zb.) 
o záväznosti hromadných pracovných zmlúv, ktoré by sa v dnešnom chápaní dali na-
zvať kolektívnymi zmluvami. Tu možno hľadať začiatky inštitútu rozlišovania záväz-
nosti kolektívnych zmlúv na našom území. Kolektívne zmluvy sa stali v ČSR úplne 
právne záväzné. Na začiatku sa uplatňovali na základe princípu subsidiarity, mzdové 
a ďalšie dojednané pracovné podmienky platili pre zamestnanca zmluvných strán, po-
kiaľ nebolo v individuálnych pracovných zmluvách dohodnuté niečo iné. Počas druhej 
svetovej vojny sa kolektívne zmluvy neuzavierali. Po druhej svetovej vojne sa skutoč-
né kolektívne vyjednávanie neuskutočňovalo, nehovoriac o štrajkovej činnosti. Účasť 
na štrajku bola považovaná za porušenie pracovnej disciplíny, dokonca aj po ratifiká-
cii Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych právach a jeho zverejnení vo 
vyhláške Ministerstva zahraničných vecí ČSSR č.  120/1976 Zb. Kolektívne zmluvy 
sa začali uzatvárať od roku 1951 v rámci závodov, ale stratili svoje prirodzené funkcie 
a mali skôr len formálny charakter. Slúžili len ako akýsi programový dokument hospo-
dárskeho vedenia a odborov vrátane záväzkov na splnenie a prekročenie hospodárskych 
plánov. V októbri 1990 bol podpísaný dokument, na základe ktorého sa vytvoril tri-
partitný orgán – Rada hospodárskej a sociálnej dohody SR (RHSD). Zloženie RHSD 
bolo paritné a boli v nej zastúpení rovnakým počtom vláda, odbory i zamestnávatelia. 
Závery z jej rokovaní mali pre vládu a parlament odporúčajúci charakter. Pred rokom 
1999 rokovali sociálni partneri spolu na základe „džentlmenských dohôd“, bez exis-
tencie zákona o tripartite. Sociálny dialóg vtedy zabezpečovalo každoročné dobrovoľné 
uzatváranie generálnej dohody. V rokoch 1990 až1991 boli prijaté dve základné právne 
normy, ktoré upravovali inštitút kolektívneho vyjednávania v Československu – zákon 
č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a príslušná novela Zákonníka práce. Formál-
ny sociálny dialóg bol v 90. rokoch prerušený od júna 1997 do decembra 1998. Príči-
nou prerušenia bola podľa predstaviteľov odborov vyhlásená mzdová regulácia zo stra-
ny vlády bez konzultácie s odbormi. Takýto postup narušil podľa KOZ SR kolektívne 
vyjednávanie a už uzavreté kolektívne zmluvy. V roku 1998 zrušila nová vláda mzdovú 
reguláciu a sľúbila prijatie zákona o tripartite, a preto bol sociálny dialóg zo strany od-
borov v decembri 1998 obnovený. V máji 1999 schválila NR SR zákon č. 106/1999 
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Z. z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite), ktorým sa upravili 
a  spresnili existujúce tripartitné vzťahy, presne sa definovala reprezentatívnosť zastú-
penia jednotlivých sociálnych partnerov, presnejšie sa stanovil okruh prerokovaných 
oblastí, postup pri opätovnom prerokovaní materiálov. Liberalizácia pracovného práva 
začatá v 90. rokoch vrátane úprav kolektívneho vyjednávania a kolektívnych zmlúv vy-
ústila v júli 2001 do rekodifikácie Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z.) účinné-
ho od apríla 2002. V októbri 2004 schválili poslanci NR SR novelu č. 585/2004 Z. z. 
zákona o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy (tzv. veľký 
kompetenčný zákon), ktorou sa k 1. decembru 2004 zrušil zákon č. 106/1999 Z. z. 
o  hospodárskom a  sociálnom partnerstve (zákon o  tripartite). Namiesto RHSD sa 
ustanovila Rada hospodárskeho partnerstva a sociálneho partnerstva SR (RHPSP) ako 
stály poradný orgán vlády v oblasti sociálneho dialógu na celoštátnej úrovni. Dialóg 
medzi sociálnymi partnermi tak začal prebiehať na báze dobrovoľnosti, nebol viazaný 
na zákonné ustanovenia a prístup k nemu získali viaceré odborové a zamestnávateľské 
zväzy a zoskupenia, nielen KOZ SR a AZZZ SR. Odbory a zamestnávatelia stratili ur-
čité rozhodovacie právomoci, ako napríklad určovanie predpisov, ktoré sa prerokujú so 
sociálnymi partnermi, alebo opakované prerokovanie zákonov, s ktorými boli sociál-
ni partneri spokojní. V roku 2003 bola prijatá novela Zákonníka práce (č. 210/2003 
Z. z.), ktorej hlavným cieľom bolo zabezpečiť väčšiu flexibilitu pracovnoprávnych vzťa-
hov, v čo najväčšej miere obmedziť donucujúce nariadenia Zákonníka práce a vytvoriť 
predpoklady na rozšírenie možnosti kolektívne vyjednávať. Novela umožnila aj ko-
existenciu zamestnaneckých rád a odborových organizácií u jedného zamestnávateľa. 
V roku 2007 bol schválený zákon č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na 
celoštátnej úrovni (t. j. nový zákon o tripartite), ktorý menil tiež veľký kompetenčný 
zákon. Obnovil sa zákonom formalizovaný sociálny dialóg a vznikla namiesto zaniknu-
tej dohody RHPSP. Zákonom o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni sa 
novelizoval i zákon o kolektívnom vyjednávaní a spolu so samostatnou novelou tohto 
zákona (č. 328/2007 Z. z.) sa s účinnosťou od 1. 9. 2007 umožnilo na základe návrhu 
jednej zo zmluvných strán kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (ďalej KZVS) rozšíre-
nie záväznosti tejto zmluvy aj na ďalšieho zamestnávateľa s  prevažujúcou činnosťou 
v odvetví, ktorý nie je členom zmluvnej strany, zmluvu teda nepodpísal a nemusí s ňou 
súhlasiť. Tým sa prinavrátil stav platný pred novelou z roku 2004. Na konci roku 2009 
bola schválená novela o kolektívnom vyjednávaní (č. 564/2009 Z. z.), ktorá stanovila, 
že záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa sa rozširovala na celé odvetvie, teda na 
všetkých zamestnávateľov odvetvia (en bloc). V decembri 2010 bola schválená novela 
(č. 557/2010 Z. z.) zákona o kolektívnom vyjednávaní. Bolo určené, že MPSVR SR 
môže rozšíriť na základe spoločného písomného návrhu oboch zmluvných strán KZVS 
záväznosť tejto KZVS len na takého zamestnávateľa, na ktorého sa nevzťahuje záväz-
nosť inej KZVS, a len ak zamestnávateľ s rozšírením záväznosti KZVS súhlasí. V roku 
2011 bola prijatá novela Zákonníka práce (č.  257/2011 Z.  z.), ktorou sa posilnili 
právomoci zamestnaneckých rád a zamestnaneckých dôverníkov, a to pri dohadovaní 
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pracovných podmienok vrátane mzdových podmienok a podmienok zamestnávania. 
Okrem toho rozšírila okruh prípadov, keď sa možno aj v kolektívnej zmluve odchýliť 
od minimálnych zákonných štandardov aj v neprospech zamestnanca.

ZÁVER

Sociálne partnerstvo a sociálny dialóg predstavujú základ európskej sociálnej a práv-
nej kultúry rešpektujúcej princípy solidarity, sociálnej spravodlivosti, vysoký stupeň 
sociálnej ochrany, sociálnej súdržnosti a spoločne uznávaných hodnôt. Dôkazom toho 
je existencia tripartitných inštitúcií so zastúpením organizácií zamestnávateľov a or-
ganizácií zastupujúcich záujmy zamestnancov (odborov na centrálnej úrovni) väčšiny 
európskych štátov. Základné prvky v obsahu sociálneho dialógu predstavujú predovšet-
kým bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri práci, mzdová politika, určovanie 
minimálnych miezd, ochrana mzdových nárokov, riešenie sociálnej a pracovnoprávnej 
legislatívy, konzultovanie zásadných hospodárskych a sociálnych záležitostí, otázky so-
ciálnych a ekonomických reforiem, rozvoj ľudských zdrojov, otázky spoločného záuj-
mu a zodpovednosti a otázky sociálnej ochrany. Sociálny dialóg a sociálne partnerstvo 
tvoria základné piliere európskeho sociálneho modelu spolu s efektívnym fungovaním 
trhovej ekonomiky a so zdokonaľovaním sociálnej ochrany obyvateľstva. Sociálny dia-
lóg prispieva k makroekonomickej stabilite, k vyváženej pracovnej legislatíve, k efek-
tívnemu systému sociálneho zabezpečenia a ku kooperácii priemyselných vzťahov. Prá-
ve v  sociálnej a pracovnoprávnej legislatíve sú sociálne partnerstvo a  sociálny dialóg 
jednou z najdôležitejších oblastí ústredných a regionálnych tripartít. Ako sme pouká-
zali, majú veľký vplyv na hospodársky, sociálny a individuálny život obyvateľov a ich 
kvalitu života dokonca aj počas hospodárskej krízy.
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ROZŠIROVANIE EURÓPSKEJ ÚNIE 
O KRAJINY STREDNEJ A VÝCHODNEJ 
EURÓPY

THE EASTERN ENLARGEMENT 
OF THE EUROPEAN UNION

Michal Beňo

Abstrakt

Rozšírením Európskej únie 1. mája v roku 2004 sa do Európskeho hospo-
dárskeho priestoru začlenilo desať nových členských štátov. Projekt európ-
skej integrácie dostal novú podobu a nové členské štáty sa začali vyrovnávať 
so silným tlakom konkurencie. Výmena tovaru sa výrazne zintenzívňovala, 
objem priamych zahraničných investícií značne stúpol. Úspešné rozširova-
nie Európskej únie by sa mohlo nazvať aj rozširovaním od Ríma po Ma-
astricht. Jeho jedinečnou historickou úlohou bolo podporiť ďalšiu integ-
ráciu štátov európskeho kontinentu a rozšíriť zónu stability a prosperity aj 
o oblasť strednej a východnej Európy. Vedecký článok v  širších súvislos-
tiach analyzuje významné etapy procesu rozširovania a poukazuje na rozvoj 
ekonomickej integrácie v Európe.

Kľúčové slová:  Európska únia, rozširovanie, európska ekonomická integrácia.

Abstract

1st May 2004 the EU Enlargement resulted in ten new countries joining 
the European Economic Area. The project of European integration has 
been given a new shape and the new member states started to cope with 
the strong presure of competition. The exchange of the goods has signifi-
cantly intensified, the volume of direct foreign investments  has increased 
remarkably. This succesful enlargement of the European Union could be 
titled also as the expansion from Rome to Maastricht. Its unique historical 
mission was to promote the further integration of the states of European 
continent and to extend the zone of stability and prosperity also for the 
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ÚVOD

Najväčšie rozširovanie Európskej únie (ďalej len „EÚ“) 1. mája 2004 znamenalo 
nielen politický, ale aj hospodársky progres v  rámci procesu zjednocovania Európy. 
S Estónskom, Lotyšskom, Litvou, Poľskom, Českou republikou a Slovenskou repub-
likou a rovnako s Maďarskom a Slovinskom pristúpilo k Európskej únii osem stredo- 
a východoeurópskych krajín, ktoré boli z väčšej časti predtým členmi Rady vzájomnej 
hospodárskej pomoci (RVHP). Súčasne sa stali členskými štátmi aj oba stredomorské 
štáty Malta a Cyprus. Niekoľko z pristupujúcich štátov z roku 2004 pokračovalo v pre-
hlbovaní európskej integrácie a prijalo spoločnú európsku menu – euro za svoju ofi-
ciálnu menu. Rozšírenie EÚ bolo spojené s veľkými nádejami, ale rovnako aj s oba-
vami. Európa slávila svoje najväčšie zjednotenie, čo prispelo aj k posilneniu mieru vo 
svete. V roku 2007 k tomuto Európskemu spoločenstvu pristúpili ďalšie dva výcho-
doeurópske štáty – Bulharsko a Rumunsko a roku 2013 sa členským štátom EÚ stalo 
Chorvátsko. V súčasnosti sa pripravujú na členstvo v Európskej únii ďalšie štáty Euró-
py (Srbsko, Čierna Hora, Turecko1).

Dnes má Európska únia 28 členských štátov, ale na základe realizovaného referenda 
v roku 2016 sa začne proces vystúpenia Veľkej Británie z tohto spoločenstva. Inštitút 
vystúpenia členského štátu z Európskej únie zaviedla Lisabonská zmluva (čl. 50 ods. 1 
ZEÚ) (EUR-LEX, 2010). V roku 1984 bola podpísaná dohoda, ktorou sa zmenili za-
kladajúce zmluvy v súvislosti s Grónskom, na ktoré sa od 1. 1. 1985 prestalo právo EÚ 
vzťahovať (DATA.CONSILIUM.EUROPA.EU, 2006).

Proces rozširovania z roku 2004 sa oslavoval v nových členských štátoch s veľkým 
pátosom a v spätnom pohľade ho možno považovať za historický moment. Nebolo to 
iba najväčšie kolo rozšírenia v histórii Európy, ale predovšetkým išlo o  rozhodujúci 
krok na ceste k zjednoteniu európskeho kontinentu, ktorý bol vyše pol storočia roz-
delený železnou oponou. Očakávania integračných efektov, predovšetkým v  nových 
členských štátoch boli viac-menej naplnené, pretože najväčšou výhodou pre občanov 
nových členských štátov je sloboda pohybu osôb a  inštitút euroobčianstva. Národné 

1 Turecko je kandidátskou krajinou EÚ od roku 1999 (Európska rada v  Helsinkách). Žiadosť 
o vstup do ES s plnoprávnym členstvom si Turecko podalo ešte 14. apríla 1987.

region of Eastern and Central Europe. The scientific article on the broader 
context is analyzing the important periods of the enlargement process and 
refers to the development of the economic integration in Europe.

Keywords: Europea Union, enlargement, european economic integration.
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hospodárstva nových členských štátov EÚ-10 rástli rýchlejšie a odstraňovanie bariér 
vnútorného trhu zásadne prospelo ich ekonomike. Byť súčasťou colnej únie EÚ pri-
nieslo so sebou zvýšenie obchodnej činnosti a výmenu tovarov. Slobodný pohyb kapi-
tálu umožnil rozvoj investičných vzťahov. Európska únia sa v súčasnosti borí s prob-
lémami migrácie občanov, ktorí opúšťajú svoje domovy pre vojenské nepokoje. Práve 
migračná kríza rozdeľuje aj štáty, ktoré boli pri zrode európskych spoločenstiev.

CIEĽ A METODIKA

Pri spracovaní daného príspevku sme použili tradičné vedecké metódy, ako sú ana-
lýza, syntéza, indukcia a dedukcia. Zámerom príspevku je zhromaždiť a spracovať dáta 
týkajúce sa rozšírenia EÚ na východ z dostupných informácií jednotlivých štatistic-
kých úradov EÚ a OECD pre potreby vyhodnotenia stavu a komparácie. Nové členské 
štáty sa vďaka rozšíreniu približujú štátom s vyspelou ekonomikou. Na hodnotenie vý-
voja štátov bolo nutné sledovať hlavné indikátory reflektujúce zmeny v objeme výstupu 
exportu, HDP per capita, HND, obchodu a pod.

VÝCHODNÉ ROZŠÍRENIE 2004

Pojem východné rozšírenie sa používa nejednotne. V užšom zmysle slova zahŕňa 
pristúpenie Estónska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Česka, Slovenska, Slovinska, Maďarska, 
Bulharska a Rumunska. Často sa však za východné rozšírenie považuje pripojenie stre-
domorských štátov Malty a Cypru, ktoré prebehlo súčasne. Proces rozšírenia Európskej 
únie v roku 2004 je výsledkom dlhého prístupového procesu. Dôvodom ich priania 
stať sa členským štátom Európskej únie bola predovšetkým snaha zapájať sa do proce-
sov európskej ekonomickej integrácie a napomáhať rozvoj vzťahov vo viacerých oblas-
tiach. Rokovania o rozširovaní Európskej únie s kandidátskymi štátmi viedol Günter 
Verheugen. V rámci procesu prípravy na členstvo v Európskej únii museli plniť štáty 
aj „kodaňské kritériá“ schválené na summite Európskej únie v Kodani v  júni 1993. 
Politické, ekonomické a legislatívne kritériá na členstvo, tzv. kodaňské kritériá, vyža-
dujú od uchádzača: rešpektovanie demokratických princípov (vytvorením stabilných 
inštitúcií garantujúcich demokraciu, vymáhateľnosť práva, dodržiavanie ľudských práv 
a rešpektovanie národnostných menšín), vybudovanie fungujúcej trhovej ekonomiky 
a nadobudnutie schopnosti čeliť konkurenčným tlakom na trhu Únie; ako aj prevzatie 
povinností vyplývajúcich z členstva vrátane politickej, ekonomickej a menovej únie, 
čiže správne uplatňovanie európskej legislatívy v praxi (Európsky parlament, informač-
ná kancelária na Slovensku, 2016).

Štáty uchádzajúce sa o členstvo v Európskej únii podpísali s Európskymi spoločen-
stvami a ich členskými štátmi dohody o pridružení (tzv. asociačné dohody). V tab. 1 sú 
zhrnuté významné etapy procesu prípravy na členstvo v Európskej únii, t. j. podpísanie 
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dohôd o pridružení uzatvorených medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými 
štátmi a štátmi uchádzajúcimi sa o členstvo v EÚ.

Tabuľka 1 Európske dohody o pridružení

Štát uchádzajúci
sa o členstvo

v EÚ

Podpísanie 
Európskej dohody

o pridružení

Zverejnenie 
v Úradnom
vestníku ES

Dátum 
podania 
žiadosti 

o členstvo

Česká republika 06. 10. 1993 360, 31. 12. 94 17. 01. 1996

Estónsko 12. 06. 1995 068, 09. 03. 98 24. 11. 1995

Maďarsko 16. 12. 1991 347, 31. 12. 93 31. 03. 1994

Lotyšsko 12. 06. 1995 026, 02. 02. 98 13. 10. 1995

Litva 12. 06. 1995 051, 20. 02. 98 08. 12. 1995

Poľsko 16. 12. 1991 348, 31. 12. 93 05. 04. 1994

Slovensko 06. 10. 1993 359, 31. 12. 94 27. 06. 1995

Slovinsko 10. 06. 1996 051, 26. 02. 99 10. 06. 1996

Malta 01. 04. 1971 061, 14. 03. 71 16. 07. 1990

Cyprus 19. 12. 1972 133, 21. 05. 77 03. 07. 1990

Zdroj:  Vlastné spracovanie podľa EU-INFO, 2016; European Commision, 2015 a EUR-
LEX, 2007.

V  tab.  1 je uvedený dátum podania žiadosti o  členstvo v  EÚ. Podaním žiadosti 
kandidujúceho štátu o členstvo v Rade EÚ (žiadosť o členstvo podáva obvykle vláda – 
predseda vlády príslušného štátu) sa začína niekoľkoročný prístupový proces, ktorý 
pozostáva najmä z  rokovaní o  podmienkach členstva v  Únii, aproximácie práva, zo 
sledovania plnenia podmienok pristúpenia Európskou komisiou a uzatvorenia zmluvy 
o pristúpení (úniová fáza) a nakoniec z ratifikácie prístupovej zmluvy členskými štátmi 
a pristupujúcim štátom (medzištátna fáza) (Euroiuris, 2016). Súčasťou procesu rozši-
rovania bolo aj otváranie a zatváranie negociačných kapitol, ktoré obsahovali konkrét-
ne záväzky v oblasti aproximácie práva. Tento proces bol pomerne náročný a kandi-
dátske krajiny museli transponovať smernice do vnútroštátnych právnych poriadkov, 
pričom využívali aj právne služby Európskej komisie. K najťažším kapitolám patrili 
témy voľného pohybu osôb, prijatie kandidátskych štátov do schengenského priesto-
ru a s tým spojené odstraňovanie colných kontrol, prípadných podmienok finančných 
dotácií v rámci agrárnej a štrukturálnej pomoci a stanovenie pravidiel hospodárskej sú-
ťaže. Kandidátskym štátom bola poskytovaná pomoc v rámci programov PHARE. Po 
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ukončení prístupových rokovaní bola v Aténach 16. 4. 2003 podpísaná Zmluva o pri-
stúpení.2 Referendum v jednotlivých štátoch uchádzajúcich sa o plnoprávne členstvo 
v EÚ bolo súčasťou tohto procesu. Informácia o konaní sa referend v jednotlivých štá-
toch je uvedená v tab. 2. Výnimku tvorí Cyprus, kde sa referendum nekonalo.

Tabuľka 2 Referendá o členstve štátu v Európskej únii

Krajina Dátum referenda
Výsledok

(celková účasť)

Uzavretie 
procesu 

ratifikácie

Estónsko 14. 09. 2003 66,9 % za, proti 33,1 % (64 %) 02/2004

Lotyšsko 20. 09. 2003 67 % za, proti 32,3 % (72,53 %) 12/2003

Litva 10/11. 05. 2003 91 % za, proti 9 % (63 %) 10/2003

Malta 08. 03. 2003 53,65 % za, proti 46,35 % (91 %) 07/2003

Poľsko 07/08. 06. 2003 77,5 % za, proti 22,5 % (58,8 %) 08/2003

Slovensko 16/17. 05. 2003 92,46 % za, proti 6,2 % (52,15 %) 10/2003

Slovinsko 23. 03. 2003 89,61 % za, proti 10,29 % (60 %) 01/2004

Česká republika 13/14. 06. 2003 77,3 % za, proti 22,7 % (55,2 %) 11/2003

Maďarsko 12. 04. 2003 83,76 % za, proti 16,24 % (45,62 %) 12/2003

Cyprus – – 08/2003

Zdroj:  Vlastné spracovanie podľa DERSTANDARD.AT, 2004; INTERNET & RECHT, 2006 
a TRADE.EC.EUROPA, 2003.

Výsledkom bola pomerne nízka účasť občanov na referende, výnimkou je Lotyšsko 
a Malta, kde sa občania zúčastnili na referende vo veľkom počte. Z. z.ujímavosť stojí 
pozrieť sa na prieskumy týkajúce sa členstva daného štátu v Európskej únii, v období 
od roku 1992 do roku 2002 (tab. 3).

2 Zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, 
Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou 
republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republi-
kou, Portugalskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľov-
stvom Veľkej Británie a Severného Írska (členskými štátmi Európskej únie) a Českou republikou, 
Estónskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Ma-
ďarskou republikou, Maltskou republikou, Poľskou republikou, Slovinskou republikou, Sloven-
skou republikou o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyš-
skej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, 
Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii. Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003.
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Tabuľka 3 Podpora vstupu do EÚ (pozitívne odpovede v %)

Krajina/Rok 1992 1995 1996 1997 2001 2002

Estónsko 63 76 29 35 38 39

Lotyšsko 65 80 34 40 46 45

Litva 66 86 35 40 50 53

Poľsko 73 93 70 63 54 61

Slovensko 84 88 46 62 66 69

Slovinsko 89 79 47 57 56 62

Česká republika 80 79 43 49 54 50

Maďarsko 73 80 47 56 70 77

Zdroj:  Vlastné spracovanie podľa EUROPEAN COMMISION, 1997, 2002.

Na základe nasledujúcich dát môžeme konštatovať, že Česká republika a Poľsko boli 
zdržanlivejšie, čo sa týka podpory vstupu do Európskej únie, než Maďarsko. Napriek 
kultúrnym odlišnostiam kandidujúcich krajín je evidentné, že za podporou vstupu do 
EÚ boli mladí ľudia s vyšším vzdelaním a vyšším príjmom. Väčšinou to boli občania, 
ktorí sa veľmi dobre etablovali v transformačných procesoch. V júli 2016 vyšli výsledky 
jarného prieskumu Eurobarometer, ktorý meral postoje občanov členských štátov EÚ 
k najaktuálnejším otázkam a výzvam Európskej únie. Podľa jeho výsledkov sú najväč-
šími výzvami imigrácia a terorizmus. Zároveň väčšina Európanov podporuje spoločné 
európske riešenie existujúcich ťažkostí. Na Slovensku naďalej pretrváva vysoká podpo-
ra voľného pohybu a spoločnej meny, ktoré sú významnými symbolmi členstva v Únii. 
Občanmi EÚ sa cíti byť podľa odpovedí až 75 % Slovákov (EC.EUROPA.EU, 2016). 
V danom prieskume sa až 70 % Slovákov vyjadrilo, že Úniu vníma ako svetového hrá-
ča, ktorého hlas vo svete zaváži. Vo viacerých oblastiach Slováci podporujú spoločné 
európske riešenia, 76 % respondentov sa vyslovilo za spoločnú obrannú a bezpečnost-
nú politiku, 68 % respondentov podporuje spoločnú energetickú politiku aj spoločnú 
zahraničnú politiku EÚ. Uvedené fakty nasvedčujú, že občania vnímajú členstvo Slo-
venskej republiky v EÚ pozitívne.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Ekonomické aspekty rozšírenia EÚ od roku 2014
Desať štátov Európy sa prvého mája 2004 stalo plnoprávnymi členskými štátmi Eu-

rópskej únie, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie medzinárodné organizácie. Tieto štáty 
majú spoločnú nielen minulosť, ale museli prejsť procesom transformácie a zásadnou 
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zmenou politických a ekonomických vzťahov. Spolu s týmto rozšírením sa zvýšil počet 
obyvateľstva v rámci EÚ o cca 18 % (pozri tab. 4). Otázkou zostáva, či boli naplnené 
všetky očakávania nových členských štátov a najmä, či ich členstvo pozitívne vnímajú 
všetci občania nových členských štátov EÚ.

Tabuľka 4 EÚ-10 a EÚ-15

EÚ-10 EÚ-15

Rozloha (1 000 km2) 728,9 3 238,7

Obyvateľstvo v miliónoch 73,6 405,7

HDP v mld. eur (2001) 397,5 8 843,1

Zdroj:  Vlastné spracovanie podľa DIESEITE, 2004 a STAPEL, 2003.

Hospodárske vzťahy medzi členskými štátmi EÚ-15 a  novými členskými štátmi 
EÚ-10 existovali už pred ich vstupom, ale môžeme jednoznačne povedať, že tieto vzťa-
hy majú v súčasnosti novú dimenziu.

V rámci medzinárodných ekonomických vzťahov za najvýznamnejšie aspekty mož-
no považovať:
• vytvorenie colnej únie;
• zavádzanie pravidiel spoločnej obchodnej politiky;
• správne uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže a štátnej pomoci;
• odstraňovanie prekážok pohybu osôb;
• odstraňovanie prekážok podnikania;
• odstraňovanie prekážok kapitálu a platieb.

Príkladom je export tovarov z členských štátov EÚ-10 do pôvodných štátov EÚ-15 
a  to predovšetkým zo štátov patriacich do skupiny V4 (Slovenska 11,08 %, Poľska 
33,18 %, Maďarska 16,07 % a Českej republiky 27,57 %), Litvy (2,72 %) a Cypru 
(0,39 %) (ITC, 2016). Táto hospodárska zmena z Východu na Západ znamenala vý-
znamný faktor pre hospodársky rast transformujúcich sa krajín. Dôsledky východ-
ného rozšírenia sú z pohľadu hospodárenia ťažko kvantifikovateľné. Objem obchodu 
medzi pôvodnými členskými štátmi a novými členskými štátmi vzrástol v roku 2014 
už na 544 mld. eur. V  roku 2004 objem zahraničného obchodu medzi uvedenými 
subjektmi dosahoval len 266 mld. eur (ITC, 2016). Na obr. 1 možné vidieť, že pô-
vodné členské štáty EÚ-15 svojou proexportnou politikou dosahovali väčšiu bilanciu 
než nové členské štáty, s výnimkou roka 2010, kde rozdiel tvoril 1 180 024 mil. eur. 
Od roku 2011 sa rozdiel v exporte skutočne líšil len minimálne a možno tu pozoro-
vať značný nárast.
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Obrázok 1 Export od roku 2004 do roku 2014
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Zdroj: Vlastné spracovanie podľa ITC (2016).

Pôvodné členské štáty Európskej únie získali nové trhy, nové členské štáty sa stali 
otvorenými ekonomikami a  rozvoj obchodu, služieb a  investícií napredoval na obi-
dvoch stranách. Hrubý domáci produkt na hlavu vzrástol v rokoch 2004 – 2014 vo 
všetkých štátoch EÚ-25 okrem Litvy, ktorá stratila 3 % (pozri obr. 2). Rozšírenie malo 
dopady aj na pôvodné členské krajiny EÚ-15 a na ich rast HDP. Z nových desiatich 
členských štátov EÚ možno vidieť najväčší rast HDP per capita v porovnaní s rokom 
2004 v prípade Estónska (90 %), Lotyšska (88 %), Slovenska (64 %), Poľska (62 %) 
a Českej republiky (36 %).

Obrázok 2 HDP per capita – 2004/2014 – (štandardná kúpna sila, PPS, EÚ-25 = 100)
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Členstvo v EÚ prináša pre členské štáty nielen výhody, ale aj nevýhody. Značný prí-
nos z podielu HND mali nové členské štáty a niektoré pôvodné členské štáty (Grécko, 
Portugalsko, Írsko, Španielsko). Zahraničné investície, ktoré sú hybnou silou každej 
ekonomiky, zaznamenali značný nárast. Príjemcami zahraničných investícií boli naj-
mä nové členské štáty, ktoré zavádzali rôzne ekonomické opatrenia podporujúce prí-
lev investícií (štátna pomoc a investičné stimuly). Mnoho nadnárodných obchodných 
spoločností z pôvodných členských štátov začalo budovať svoje podniky na územiach 
nových členských štátov, prinášali nové technológie a know-how, zároveň vytvárali aj 
nové pracovné miesta. Prílev zahraničných investícií znamenal aj rast HDP a rast za-
hraničného obchodu. Nevýhodou prílevu zahraničných investorov je skutočnosť, že 
malé a stredné podniky nových členských štátov nedokázali odolávať silnému konku-
renčnému tlaku. Nositeľmi priamych zahraničných investícií a zároveň globalizácie sú 
transnacionálne korporácie (TNK). Podľa definície sú TNK „obchodné a neobchodné 
spoločnosti zahrňujúce materskú spoločnosť a jej zahraničné pobočky. Materská spoločnosť 
je charakterizovaná ako spoločnosť kontrolujúca minimálne 10 % podiel v inej spoločnosti 
a v inej krajine ako je materská krajina TNK“ (UNCTAD, 2007, s. 245). V tab. 5 je 
uvedený stav investícií podľa jednotlivých štátov.

Tabuľka 5 Zahraničné investície v rokoch 2000 – 2012, ročná zmena v %

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
BE 5,10 1,00 -4,50 0,10 7,80 6,40 2,60 6,30 2,00 -8,40 -1,10 4,10 -2,00
DK 7,60 -1,40 0,10 -0,20 3,90 4,70 14,30 0,40 -4,20 15,90 -2,10 3,30 0,80
DE 2,60 -3,30 -6,10 -1,20 -0,20 0,80 8,20 4,70 1,30 -11,70 5,70 6,90 -2,10
IE 6,20 0,20 2,50 6,50 9,70 14,80 4,80 2,50 -9,50 -27,00 -22,70 -9,10 -0,60
EL 8,00 4,80 9,50 11,80 0,40 -6,30 14,90 22,80 -14,30 -13,70 -15,00 -19,60 -19,20
FR 6,80 2,20 -1,90 2,20 3,40 4,40 4,00 6,30 0,30 -10,60 1,40 2,90 -1,20
IT 6,40 2,70 3,40 -1,30 2,00 1,30 3,40 1,80 -3,70 -11,70 0,60 -2,20 -8,30
LU -4,70 8,80 5,20 6,20 2,70 2,50 4,10 18,40 2,00 -16,20 -0,70 12,10 3,50
NL 0,60 0,20 -4,50 -1,50 -1,60 3,70 7,50 5,50 4,50 -12,00 -7,40 6,10 -4,00
AT 5,20 -1,00 -4,00 -4,80 0,60 0,60 0,50 3,60 0,70 -7,80 -1,40 8,50 1,60
PT 3,90 0,60 -3,20 -7,10 0,00 -0,50 -1,30 2,60 -0,30 -8,60 -3,10 -10,50 -14,30
FI 6,40 2,90 -3,70 3,00 4,90 3,60 1,90 10,70 -0,60 -13,20 1,70 5,70 -1,00
SE 5,70 0,50 -1,30 -1,60 5,70 8,10 9,20 8,90 1,40 -15,50 7,20 8,20 3,30
ES 6,60 4,80 3,40 5,90 5,10 7,10 7,10 4,50 -4,70 -18,00 -5,50 -5,40 -8,20
UK 2,60 -1,90 2,70 2,30 6,20 3,70 5,60 7,50 -6,90 -16,70 2,80 -2,40 0,90
CZ 6,50 4,50 3,80 0,60 3,00 6,00 5,80 13,20 4,10 -11,00 1,00 0,40 -4,50
EE 16,70 13,10 24,20 16,70 6,00 15,20 23,00 9,30 -13,30 -39,00 -7,30 37,60 10,90
HU 6,00 1,90 7,40 1,50 7,20 4,50 -2,70 3,80 2,90 -11,10 -8,50 -5,90 -3,70
PL 2,70 -9,70 -6,30 -0,10 6,40 6,50 14,90 17,60 9,60 -1,20 -0,40 8,50 -1,70
SI 2,60 1,30 0,30 7,60 5,00 3,00 10,40 13,30 7,10 -23,80 -15,30 -5,50 -8,20
SK -9,60 12,90 0,20 -2,70 4,80 17,50 9,30 9,10 1,00 -19,70 6,50 14,20 -10,50

Zdroj:  Vlastné spracovanie podľa OECD, 2014.
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Zahraniční investori sa podieľajú najmä na vývoze Slovenska. Automobily vyrábané 
zahraničnými obchodnými spoločnosťami na Slovensku sú najvýznamnejšou položkou 
slovenského vývozu od roku 1998. V porovnaní s rokom 2010 ich vývoz v roku 2014 
vzrástol o 64,2 %, v medziročnom porovnaní s rokom 2013 o 2,7 %. Ich podiel na cel-
kovom vývoze SR v roku 2014 medziročne vzrástol o 0,4 % na 25 % (MZVSK, 2015). 
Najväčším investorom v podnikovej sfére je Nemecko, ktoré je reprezentované subdo-
dávateľmi automobilového priemyslu a strojárskymi firmami. Medzi najvýznamnejšie 
nemecké investície zaraďujeme Volkswagen Bratislava, Siemens, Bosch, Continental. 
V roku 2006 bol najvýznamnejší investor Taliansko, vďaka predaji Slovenských elek-
trární, ktoré získal taliansky gigant Enel. Najvýznamnejšími faktormi ovplyvňujúcimi 
rozhodnutie investora realizovať zámer na Slovensku sú relatívne lacná pracovná sila, 
výhodná poloha v strede Európy a poskytovanie investičných stimulov.

ZÁVER

Rozšírenie Európskej únie v  roku 2004 možno považovať za jej najväčší úspech, 
pretože s odstupom času možno konštatovať, že celý proces prebehol úspešne. Nové 
členské štáty sa stali súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru a začali sa postupne 
odstraňovať rozdiely medzi pôvodnými členskými štátmi a novými členskými štátmi. 
Štrukturálne fondy EÚ pomáhajú odstraňovať regionálne rozdiely a práve v tom treba 
vidieť aj prínos Európskej únie. Prehlbovanie európskej ekonomickej integrácie prispe-
lo najmä k  tomu, že Európska únia sa stala stabilnou medzinárodnou organizáciou. 
Európska únia prešla značným vývojom a orgány Európskych spoločenstiev a Európ-
skej únie boli postupne pretransformované na moderný inštitucionálny systém, v kto-
rom majú zastúpenie všetky členské štáty Európskej únie (Bérešová, 2013). Európska 
únia čelí v súčasnosti viacerým problémom, nesmieme však zabúdať, že aj členské štáty 
Európskej únie sú zodpovedné za súčasný stav Európskej únie a za jej politiky. Preto sa 
domnievame, že ak chce Európska únia naďalej vykonávať svoju činnosť a plniť svoje 
úlohy a ciele, pre ktoré bola založená, je potrebné, aby sa približovala k občanom a na-
pĺňala ich očakávania. Je potrebné, aby boli rešpektované aj národné záujmy členských 
štátov Európskej únie a najmä, aby mali štáty väčší priestor na presadzovanie svojich 
národných záujmov.
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Abstrakt

Z inštitútu občianstva Európskej únie vyplýva pre občanov EÚ aj právo 
na voľný pohyb pracovníkov v  rámci EÚ a právo hľadať si zamestnanie 
v iných členských štátoch EÚ. Na územie Slovenskej republiky majú voľ-
ný prístup občania všetkých členských štátov Európskej únie, občania Eu-
rópskeho hospodárskeho priestoru (Islandská republika, Lichtenštajnské 
kniežatstvo, Nórske kráľovstvo) a Švajčiarska. Títo občania majú na území 
SR rovnaké postavenie ako občania SR, bez akýchkoľvek obmedzení v pra-
covnoprávnych vzťahoch, v zdravotnom poistení a sociálnom zabezpečení. 
Pohyb občanov EÚ/EHP/Švajčiarska za prácou je na Slovensku povinné 
štatisticky vykazovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kľúčové slová:  občianstvo EÚ, právo na voľný pohyb, zamestnávanie, právna 
úprava.

Abstract

Following the EU citizenship institute regulations  EU citizens also have 
the right to move freely as employees within the EU, as well as the right to 
look for a job in other EU member states. The citizens of all EU member 
states, the citizens of the European Economic Area (the Republic of Ice-
land, the Principality of Liechtenstein and the Kingdom of Norway) and 
the Swiss Confederation, have free access into the Slovak Republic. These 
citizens have an equal position in the Slovak Republic, without any restric-
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tions, as  the Slovak citizens concerning all working and legal relations, health 
insurance and social benefits. It is compulsory for the Central Office of Labour, 
Social Affairs and Family to prepare statistical reports of the EU/EEA/Swiss citi-
zens looking for a job in Slovakia.

Keywords: EU citizenship, right to move freely, employment, legal regulations.

JEL klasifikácia: J00 a J6

ÚVOD

Zmluva o Európskej únii, známa aj pod názvom Maastrichtská zmluva, ktorá na-
dobudla platnosť v roku 1993, ustanovila inštitút občianstva Európskej únie (ďalej aj 
EÚ). Občianstvo znamená, že občanom Európskej únie je každá osoba, ktorá má štát-
nu príslušnosť členského štátu, pričom občianstvo EÚ dopĺňa národné občianstvo, ale 
nenahrádza ho (Zmluva o Európskej únii, 1992).

Občianstvo EÚ ustanovuje aj Zmluva o fungovaní EÚ, ktorá nadobudla platnosť 
1.  decembra 2009. Pre občanov EÚ z  neho vyplývajú konkrétne práva, z  ktorých, 
okrem iného, právo na voľný pohyb pracovníkov v  rámci EÚ patrí medzi základné 
princípy EÚ v  rámci vnútorného európskeho trhu. Voľný pohyb pracovníkov je za-
kotvený v čl. 45 Zmluvy o fungovaní EÚ a ďalej rozvinutý v sekundárnej legislatíve 
a judikatúre Súdneho dvora EÚ (Konsolidované znenie Lisabonskej zmluvy – Zmluva 
o fungovaní EÚ, 2010).

Právo na voľný pohyb pracovníkov v rámci EÚ zahŕňa (Európska komisia, 2015):
• právo hľadať si zamestnanie v inom členskom štáte EÚ,
• právo na pobyt v niektorom z členských štátov na účel zamestnania,
• právo voľne sa na tento účel pohybovať na území členského štátu,
• právo uchádzať sa o skutočne ponúkané pracovné miesta,
• právo pracovať v danom členskom štáte bez pracovného povolenia,
• právo na zrušenie akejkoľvek diskriminácie pracovníkov členských štátov na základe 

štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o zamestnanie, odmenu za prácu a ostatné pracovné 
podmienky a všetky ďalšie sociálne a daňové výhody,

• právo na rovnakú pomoc od vnútroštátnych úradov, ako majú štátni príslušníci da-
ného členského štátu,

• právo po skončení zamestnania zostať na území členského štátu,
• uchádzača o prácu nemožno vyhostiť, ak preukáže, že si naďalej hľadá prácu, a má 

skutočnú šancu zamestnať sa.
Právo na voľný pohyb pracovníkov môže byť obmedzené. Obmedzenie môže byť 

odôvodnené verejným poriadkom, verejnou bezpečnosťou a ochranou verejného zdra-
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via. Ustanovenia čl. 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa nevzťahujú na zamest-
nanie v štátnej službe alebo verejnej službe.

Právo na voľný pohyb pracovníkov a ich rodinných príslušníkov zaručuje aj naria-
denie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode 
pohybu pracovníkov v rámci Únie (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie, 2011). Po-
dľa ustanovení nariadenia:
• každý štátny príslušník členského štátu, bez ohľadu na jeho bydlisko, má právo na 

prístup k zamestnaniu a jeho výkon na území iného členského štátu (čl. 1.1),
• štátny príslušník členského štátu má predovšetkým právo na prístup k voľným pra-

covným miestam na území iného členského štátu (čl. 1.2),
• štátnym príslušníkom, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie na území iného členského 

štátu, poskytnú úrady práce v tomto členskom štáte rovnakú pomoc, akú poskytujú 
vlastným štátnym príslušníkom, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie (čl. 5),

• s pracovníkom, ktorý je štátnym príslušníkom členského štátu, sa na území iného 
členského štátu nesmie z dôvodu jeho štátnej príslušnosti zaobchádzať inak, ako 
s  vlastnými príslušníkmi, pokiaľ ide o  podmienky zamestnania a  pracovné pod-
mienky, najmä odmeňovanie, prepustenie, a ak by sa stal nezamestnaným, opätov-
né začlenenie do práce alebo zamestnania (čl. 7.1),

• takýto pracovník požíva rovnaké sociálne a daňové výhody ako vlastní pracovníci 
(čl. 7.2),

• takýto pracovník má právo na rovnaký prístup k príprave na odborných školách 
a rekvalifikačných strediskách (čl. 7.3),

• každá klauzula kolektívnej alebo individuálnej zmluvy, ktorá sa týka prístupu k za-
mestnaniu, výkonu zamestnania, odmeňovania, prepustenia alebo iných pracov-
ných podmienok, je neplatná, ak ustanovuje alebo povoľuje diskriminačné pod-
mienky vo vzťahu k pracovníkom z iných členských štátov (čl. 7.4),

• pracovník zamestnaný na území iného členského štátu požíva rovnosť v zaobchá-
dzaní, pokiaľ ide o  členstvo v  odboroch a  výkon s  ním súvisiacich práv vrátane 
hlasovacieho práva, prístupu k správnym alebo riadiacim postom v odborovej or-
ganizácii (čl. 8),

• pracovník má práva a výhody vo veciach ubytovania a prístupu k vlastníctvu uby-
tovania, ktoré potrebuje; má právo zapísať sa do zoznamu žiadateľov o ubytovanie 
v regióne, kde je zamestnaný, ak takýto zoznam existuje (čl. 9.1, 9.2),

• centrálne služby zamestnanosti členských štátov navzájom medzi sebou a s Európ-
skou komisiou úzko spolupracujú s  cieľom spoločne postupovať pri obsadzovaní 
voľných pracovných miest a vybavovaní žiadostí o zamestnanie v rámci Európskej 
únie a umiestňovaní pracovníkov do zamestnania (čl. 11.1),

• v  rámci Európskej komisie pracuje Európsky úrad pre koordináciu voľných pra-
covných miest a žiadostí o zamestnanie; jeho hlavnou úlohou je podporovať obsa-
dzovanie voľných pracovných miest na úrovni EÚ; je zodpovedný predovšetkým za 
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všetky technické úlohy, ktoré v oblasti zamestnávania pripadajú Európskej komisii, 
najmä za pomoc vnútroštátnym službám zamestnanosti; zhromažďuje informácie 
a údaje zo štúdií a z prieskumu, aby sa uverejnili všetky užitočné fakty týkajúce sa 
predvídateľného vývoja na trhu práce Európskej únie (čl. 18),

• Európskej komisii vo veciach súvisiacich so slobodou pohybu pracovníkov a  ich 
zamestnávaním pomáha poradný výbor, ktorý zodpovedá najmä za posudzovanie 
problémov súvisiacich so slobodou pohybu a zamestnávaním v rámci vnútroštátnej 
politiky pracovných síl, s cieľom koordinovať politiku zamestnanosti členských štá-
tov na úrovni EÚ, a tým prispievať k rozvoju hospodárstva a zlepšeniu rovnováhy 
na trhu práce (čl. 21, čl. 22a),

• Európskej komisii pomáha aj technický výbor, ktorý zodpovedá najmä za podporu 
a rozvoj spolupráce medzi príslušnými orgánmi verejnej správy členských štátov vo 
všetkých technických otázkach súvisiacich so slobodou pohybu pracovníkov a ich 
zamestnávaním (čl. 29, čl. 30).
Občania EÚ/EHP/Švajčiarska majú možnosť vykonávať zamestnanie formou pra-

covného pomeru alebo formou dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. 
Na občanov Chorvátska, ktoré sa stalo členským štátom EÚ 1. júla 2013, sa môžu vzťa-
hovať prechodné obmedzenia voľného pohybu v trvaní maximálne sedem rokov, t. j. do 
30. júna 2020 (tri fázy obmedzenia: 1. júl 2013 – 30. jún 2015, 1. júl 2015 – 30. jún 
2018, 1. júl 2018 – 30. jún 2020). Na územie Slovenska majú Chorváti voľný vstup.

Slobodu hľadať si zamestnanie, pracovať, vykonávať právo na usadenie sa, resp. 
podnikanie a poskytovanie služieb v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ priznáva obča-
nom EÚ aj Charta základných práv Európskej únie (ďalej aj Charta) vo svojej druhej 
kapitole s názvom Slobody (Charta základných práv Európskej únie, 2012). Charta 
je dokument, ktorý sa výslovne zaoberá právami občanov EÚ. Právne záväzný status 
Charte potvrdila Lisabonská zmluva. Stala sa tak právne záväznou súčasťou primár-
neho práva EÚ, i keď nie je súčasťou textu Lisabonskej zmluvy, ale len jej dodatkom.

CIEĽ A METODIKA

Cieľom príspevku je zhrnúť obsah základných termínov, ako sú občianstvo EÚ, prá-
vo na voľný pohyb pracovníkov v rámci EÚ, cudzinci v SR, konkrétne práva občanov 
EÚ/EHP/Švajčiarska v SR a zosumarizovať právnu úpravu Európskej únie a Slovenskej 
republiky v  oblasti zamestnávania občanov z  členských štátov EÚ, EHP a  Švajčiar-
ska, na ktorých sa vzťahujú základné zákony EÚ, nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady EÚ, Charta základných práv EÚ, zákony Slovenskej republiky týkajúce sa po-
bytu cudzincov na území SR, zamestnanosti, rovnakého zaobchádzania, zdravotného 
a  sociálneho poistenia, informácie o povinnostiach zamestnávateľov v SR vo vzťahu 
k občanom EÚ/EHP/Švajčiarska, činnosť orgánov štátnej správy SR – úradov práce, 
sociálnych vecí a rodiny, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vybrané štatistic-
ké údaje o zamestnaných občanoch EÚ/EHP/Švajčiarska na Slovensku v roku 2015, 
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pôsobenie siete EURES a Migračného informačného centra Medzinárodnej organizá-
cie pre migráciu v SR.

Pri spracovaní danej témy sme zhromaždili relevantné informácie. Analyzovali sme 
pojmy: občianstvo EÚ, cudzinci v SR. Rozdelili sme európsku právnu úpravu danej 
témy a právnu úpravu zamestnanosti občanov EÚ/EHP/Švajčiarska v SR. Na základe 
štatistických údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR sme vybrali aktuálne 
informácie týkajúce sa počtu pracujúcich občanov EÚ/EHP/Švajčiarska podľa štátnej 
príslušnosti, profesií a jednotlivých krajov v Slovenskej republike, ktoré možno porov-
nať vo vybraných mesiacoch v roku 2015.

PRÁVNA ÚPRAVA ZAMESTNANOSTI OBČANOV EÚ/
EHP/ŠVAJČIARSKA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Slovenská republika uzavrela s Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi 
4. októbra 1993 (s platnosťou od 1. februára 1995) Európsku dohodu o pridružení ako 
medzinárodnoprávny dokument, ktorý reguloval aktivity Slovenskej republiky v pro-
cese jej prípravy na členstvo v Európskej únii. Európska dohoda o pridružení vymedzi-
la rámcovú stratégiu prípravy Slovenskej republiky (ďalej aj SR) na plnoprávne člen-
stvo v Európskej únii a na prípravu SR na integráciu do vnútorného trhu Európskej 
únie. V súvislosti s problematikou pohybu pracovníkov dokument uvádza, že zo strany 
Európskych spoločenstiev (dnes Európskej únie) sa s pracovníkmi, ktorí sú občanmi 
Slovenskej republiky a sú legálne zamestnaní na území členského štátu, bude v porov-
naní s občanmi tohto členského štátu zaobchádzať bez akejkoľvek diskriminácie založe-
nej na štátnom občianstve, pokiaľ ide o pracovné podmienky, mzdu alebo o prepuste-
nie. Manželka a deti, ktoré sa s pracovníkom legálne zamestnaným na území členského 
štátu zdržiavajú, budú mať prístup na trh práce daného členského štátu počas trvania 
povoleného pracovného pobytu tohto pracovníka. Na druhej strane Slovenská repub-
lika poskytne rovnaké zaobchádzanie pracovníkom, ktorí sú občanmi členských štátov 
a sú legálne zamestnaní na jej území, ako aj ich manželkám a deťom, ktoré majú na 
území Slovenskej republiky legálny pobyt (Kunová, 2000).

Slovenská republika sa na základe Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Eu-
rópskej únii, ktorá bola podpísaná 16. apríla 2003 a nadobudla platnosť 1. mája 2004, 
stala zmluvnou stranou Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a od 1. mája 2004 
sa na území Slovenskej republiky uplatňuje sloboda pohybu občanov za prácou. Táto 
sloboda pohybu osôb sa vzťahuje na občanov všetkých členských štátov Európskej únie 
a  Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej aj EHP), ktorý zahŕňa všetky členské 
štáty EÚ a tri štáty Európskeho združenia pre voľný obchod (EZVO) – Islandskú re-
publiku, Lichtenštajnské kniežatstvo a Nórske kráľovstvo (Dohoda o Európskom hos-
podárskom priestore, 2008).

Po 1. máji 2005 sa voľný pohyb za prácou vzťahuje aj na občanov Švajčiarskej kon-
federácie a ich rodinných príslušníkov. Zamestnávanie občanov Švajčiarska na Sloven-
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sku sa od 1. mája 2005 realizuje na základe protokolu k dohode medzi EÚ a jej člen-
skými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane (UPSVaR, 
2005).

V Slovenskej republike každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, je 
cudzincom (zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov). Slovenský právny poriadok 
od 1. mája 2004 rozlišuje dve kategórie cudzincov, ktorými sú:
• cudzinci – občania EÚ/EHP/Švajčiarska,
• cudzinci z tretích – nečlenských štátov Európskej únie.

POBYT A TRVALÝ POBYT OBČANA EÚ/EHP/
ŠVAJČIARSKA NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov má občan EÚ/EHP/Švajčiarska právo na vstup do Slovenskej republiky 
po predložení dokladu alebo ak iným, hodnoverným spôsobom preukáže svoju totož-
nosť a štátnu príslušnosť k členskému štátu (§ 7.2).

Vstup cez vonkajšiu hranicu na Slovensko môže občanovi EÚ/EHP/Švajčiarska za-
mietnuť policajný útvar na hraničnom priestore iba v  prípade, ak existuje dôvodné 
podozrenie, že závažným spôsobom ohrozí bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo 
verejné zdravie, ktoré vychádza výlučne z osobného správania sa tejto osoby. Pred vy-
daním rozhodnutia o zamietnutí vstupu z uvedených dôvodov je policajt oprávnený 
odobrať občanovi EÚ/EHP/Švajčiarska daktyloskopické odtlačky a vyhotoviť obrazový 
záznam (§ 11.1, 2, 3).

Právo na pobyt: občan EÚ/EHP/Švajčiarska, ktorý je držiteľom platného preukazu 
totožnosti alebo cestovného dokladu, je oprávnený bez akýchkoľvek ďalších podmie-
nok alebo formalít zdržiavať sa na území Slovenska tri mesiace odo dňa vstupu na Slo-
vensko. Začiatok pobytu na Slovensku je občan EÚ/EHP/Švajčiarska povinný nahlásiť 
na policajnom útvare do 10 pracovných dní odo dňa vstupu na územie Slovenska. Prá-
vo občana EÚ/EHP/Švajčiarska na pobyt zostáva zachované, pokiaľ sa nestane osobou 
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. Ak policajný útvar pri kontrole občana 
zistí, že stratil právo na pobyt na Slovensku, upozorní ho, že je povinný opustiť územie 
Slovenska (§ 64.1 – 4).

Občan EÚ/EHP/Švajčiarska má právo na pobyt na Slovensku aj počas obdobia dlh-
šieho ako tri mesiace, ak:
• je zamestnaný na Slovensku,
• je samostatne zárobkovo činnou osobou na Slovensku,
• má dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov,
• študuje na základnej škole, strednej škole, vysokej škole na Slovensku,
• je u neho predpoklad, že sa zamestná (§ 65.1a – e).

Právo na pobyt občana EÚ/EHP/Švajčiarska zostáva zachované aj vtedy, ak už nie 
je zamestnaný, ani nie je samostatne zárobkovo činnou osobou, pokiaľ:
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• je v dôsledku choroby alebo úrazu dočasne práceneschopný,
• je evidovaný ako uchádzač o  zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych 

vecí a rodiny po tom, ako bol zamestnaný viac ako jeden rok,
• je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na príslušnom úrade práce po tom, ako 

sa skončil jeho pracovný pomer na dobu určitú uzavretý najdlhšie na jeden rok, 
alebo je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie po tom, čo bol zamestnaný menej 
ako jeden rok, alebo

• nastúpil na odborné vzdelávanie (§ 65.3a – d).
Občan EÚ/EHP/Švajčiarska, ktorý sa zdržiava na Slovensku dlhšie ako tri mesia-

ce, je povinný požiadať o registráciu pobytu na území Slovenska. Žiadosť sa podáva 
na úradnom tlačive osobne na policajnom útvare do 30 dní od uplynutia troch mesia-
cov odo dňa vstupu na Slovensko. Policajný útvar vydá občanovi EÚ/EHP/Švajčiar-
ska v deň podania úplnej žiadosti o registráciu potvrdenie o registrácii pobytu obča-
na, v ktorom uvedie meno, priezvisko, adresu registrovanej osoby a dátum registrácie. 
Občan EÚ/EHP/Švajčiarska, ktorý bude na území Slovenska dlhšie ako tri mesiace 
a ktorému policajný útvar zaregistroval právo na pobyt, môže požiadať policajný útvar 
o  vydanie dokladu o  pobyte s  názvom „Pobytový preukaz občana Európskej únie“ 
s platnosťou na päť rokov (§ 66.1, 10, 11).

Právo na trvalý pobyt: Občan EÚ/EHP/Švajčiarska má právo na trvalý pobyt, ak 
sa na území Slovenska zdržiava oprávnene nepretržite počas obdobia piatich rokov, 
a tiež vtedy, ak sa zdržiava na území Slovenska oprávnene nepretržite menej ako päť 
rokov, ak spĺňa ďalšie zákonné podmienky. Policajný útvar na základe žiadosti vydá 
občanovi EÚ/EHP/Švajčiarska do 30 dní doklad o pobyte s názvom „Pobytový preu-
kaz občana Európskej únie“ s platnosťou na 10 rokov, ak spĺňa zákonné podmienky 
(§ 67.1, 2, 7).

Ukončenie práva na pobyt: Právo na pobyt alebo právo na trvalý pobyt občana 
EÚ/EHP/Švajčiarska zaniká, ak občan:
• písomne oznámi skončenie pobytu policajnému útvaru,
• bol administratívne vyhostený,
• policajný útvar odňal jeho právo na pobyt alebo trvalý pobyt,
• zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
• nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky (§ 68.1a – e).

POSTAVENIE OBČANOV EÚ/EHP/ŠVAJČIARSKA 
V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH

Podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti) majú občania 
EÚ/EHP/Švajčiarska a ich rodinní príslušníci na území Slovenska rovnaké postavenie 
v pracovnoprávnych vzťahoch, ako majú občania Slovenskej republiky (§ 2 ods. 2 a 3). 
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Platí to nielen pre stálych pracovníkov, ale aj pre sezónnych pracovníkov, pracovníkov 
z prihraničných oblastí a aj pre tých, ktorí poskytujú služby.

Mať rovnaké právne postavenie v pracovnoprávnych vzťahoch znamená, že občania 
EÚ/EHP/Švajčiarska majú podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce a zákona 
o službách zamestnanosti právo:
• na prácu,
• na slobodnú voľbu zamestnania,
• na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky,
• na ochranu proti svojvoľnému prepusteniu zo zamestnania,
• slobodne si zvoliť zamestnanie a vykonávať ho na celom území Slovenska,
• na prístup k zamestnaniu – je to právo občana, ktorý chce a môže pracovať a hľadá 

zamestnanie, na služby zamerané na pomoc a podporu uľahčenia jeho vstupu na 
trh práce vrátane pomoci a podpory vstupu a zotrvanie znevýhodneného uchádzača 
o zamestnanie na trhu práce najmenej počas obdobia šiestich po sebe nasledujúcich 
kalendárnych mesiacov.
Občan má právo na prístup k zamestnaniu bez akýchkoľvek obmedzení v súlade so 

zásadou rovnakého zaobchádzania, ktorú upravuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovna-
kom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania (§ 2 ods. 1) spočíva v  zákaze dis-
kriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti 
k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientá-
cie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného 
zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia 
alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

Zákonník práce upravuje pracovnoprávne vzťahy medzi cudzincami pracujúcimi na 
území Slovenskej republiky a zamestnávateľmi so sídlom na území Slovenskej repub-
liky, ak právne predpisy o medzinárodnom práve súkromnom neustanovujú inak (§ 5 
ods. 1, 2 a 4).

Zákonník práce upravuje aj pracovnoprávne vzťahy zamestnancov, ktorých zamest-
návatelia vysielajú na výkon prác z územia členského štátu Európskej únie na územie 
Slovenskej republiky – čiže upravuje:
a) dĺžku pracovného času a odpočinok,
b) dĺžku dovolenky,
c) minimálnu mzdu, minimálne mzdové nároky a mzdové zvýhodnenie za prácu nad-

čas,
d) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
e) pracovné podmienky žien, mladistvých a zamestnancov starajúcich sa o dieťa mlad-

šie ako tri roky,
f ) rovnaké zaobchádzanie s mužmi a so ženami a zákaz diskriminácie,
g) pracovné podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania.
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Vyslaným zamestnancom je zamestnanec, ktorý počas určitej doby vykonáva prácu 
na území iného členského štátu, ako je štát, v ktorom bežne pracuje.

Na občanov EÚ/EHP/Švajčiarska sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 580/2004 Z. z. 
o zdravotnom poistení, z ktorého vzniká povinné verejné zdravotné poistenie. Zákon 
o zdravotnom poistení upravuje poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencovi 
zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Ve-
rejné zdravotné poistenie vykonávajú zdravotné poisťovne (§ 1). Poistencom je fyzická 
osoba, ktorá je povinne verejne zdravotne poistená podľa tohto zákona. Povinne verej-
ne zdravotne poistená je fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území SR, ale aj fyzic-
ká osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR, ak nie je zdravotne poistená v inom 
členskom štáte EÚ/EHP/Švajčiarska (§ 3 ods. 1, 2 a  3). Zamestnávateľ je povinný 
prihlásiť zamestnanca z EÚ/EHP/Švajčiarska zamestnaného na Slovensku do miestnej 
zdravotnej poisťovne do ôsmich dní od vzniku pracovného pomeru a po skončení pra-
covného pomeru ho do ôsmich dní odhlásiť. Táto povinnosť vzniká aj vtedy, ak zamest-
nanec nemá na území SR trvalý pobyt a je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, 
ktorý má sídlo na území SR, alebo občan EÚ/EHP/Švajčiarska vykonáva na území SR 
samostatnú zárobkovú činnosť. Platí zásada, že osoba je poistená v tom štáte, v ktorom 
je zamestnaná alebo v ktorom vykonáva samostatne zárobkovú činnosť. Táto zásada sa 
uplatňuje aj vtedy, ak má osoba bydlisko na území iného štátu, alebo zamestnávateľ, 
ktorý ju zamestnáva, má sídlo na území iného členského štátu.

V zmysle zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej 
na základe verejného zdravotného poistenia poistencom sú hradené všetky druhy zdra-
votnej starostlivosti – ústavná zdravotná starostlivosť, primárna ambulantná starostli-
vosť vrátane stomatológie, preventívne prehliadky a lekárska služba prvej pomoci, od-
borná starostlivosť so všetkými náročnými vyšetreniami, dopravná zdravotná a letecká 
záchranná služba, kúpeľná liečba na predvolanie pre deti a dospelých a špecializovaná 
liečba v zahraničí, ak takú neposkytujú slovenské zdravotnícke zariadenia. Poisťovne 
v zmysle zákona uhrádzajú svojim poistencom lieky, očkovacie látky, dietetické potra-
viny a zdravotnícke pomôcky.3 V súčasnosti na slovenskom trhu pôsobia tri zdravotné 
poisťovne: Union, Dôvera a Všeobecná zdravotná poisťovňa. Každá z nich vydáva eu-
rópsky preukaz zdravotného poistenia (európsky preukaz). Na základe európskeho pre-
ukazu má poistenec nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť v členských krajinách 
EÚ. Európsky preukaz je určený pre dočasné pobyty vrátane dovoleniek, služobných 
ciest, brigád, stáží, študijných pobytov a pod.

Na občanov EÚ/EHP/Švajčiarska sa vzťahujú aj ustanovenia zákona č. 461/2003 
Z. z. o sociálnom poistení. Na základe pravidelných odvodov poistného do Sociálnej 
poisťovne im vzniká nárok na dávky (Migračné informačné centrum IOM, 2009).

3 EURES. Žijeme v Rakúsku – pracujeme na Slovensku. Dostupné na internete: http://
www.eures.sk/…/632_Žijeme%20v%20Rakúsku%20-%20pracujeme%20.

http://www.unionzp.sk/union-zdravotna-poistovna--a--s-.html
http://www.dovera.sk/sk/o-nas/profil/
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Od 1. mája 2010 nadobudli účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č.  883/2004 o  koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (nariadenie (ES) 
Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov 
sociálneho zabezpečenia, 2004), nariadenie Európskeho parlamentu a  Rady (ES) 
č. 987/2009, ktoré stanovuje postup na vykonávanie nariadenia č. 883/2004, a naria-
denie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009, ktoré mení a dopĺňa nariade-
nie č. 883/2004 a určuje obsah jeho príloh.

Uvedené nariadenia sú záväzné v celom rozsahu a priamo sa uplatňujú v EÚ/EHP/
Švajčiarsku. Občania EÚ/EHP/Švajčiarska, ktorí pracujú alebo žijú na Slovensku, 
majú nárok na tie isté dávky a majú tie isté povinnosti, ako majú štátni príslušníci SR, 
pričom európska legislatíva nepriznáva ani nezachováva nárok na niekoľko dávok toho 
istého druhu za jednu a tú istú dobu povinného poistenia.

Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č.  883/2004 o  koordinácii sys-
témov sociálneho zabezpečenia sa vzťahuje na všetky právne predpisy, ktoré sa týkajú 
týchto častí sociálneho zabezpečenia:
• nemocenské dávky,
• dávky v materstve a rovnocenné dávky v otcovstve,
• dávky v invalidite,
• dávky v starobe,
• pozostalostné dávky,
• dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi,
• dávky v súvislosti s chorobami z povolania,
• podpora pri úmrtí,
• dávky v nezamestnanosti,
• preddôchodkové dávky,
• rodinné dávky.

Medzi koordinované rodinné dávky poskytované podľa slovenskej legislatívy patria 
tieto štátne sociálne dávky:
• rodičovský príspevok,
• prídavok na dieťa,
• príplatok k prídavku na dieťa,
• opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti,
• príspevok na pohreb.

Z oblasti sociálneho zabezpečenia v EÚ možno vybrať tieto praktické informácie 
(EU, 2011):
• Pravidlá EÚ majú prednosť. Ustanovenia EÚ o koordinácii sociálneho zabezpeče-

nia patria k najznámejším pravidlám v rámci Únie. Ako nariadenia majú všeobec-
nú právnu platnosť a sú priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch, čiže sú 
záväzné pre všetkých a vnútroštátne orgány a správy, inštitúcie sociálneho zabez-
pečenia a súdov ich musia dodržiavať. Majú prednosť dokonca aj v prípadoch, keď 
ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov sú v rozpore s pravidlami EÚ.
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• Občan EÚ/EHP/Švajčiarska podlieha naraz právnym predpisom len jedného člen-
ského štátu. Táto zásada sa uplatňuje na všetky osoby, ktoré podliehajú alebo pod-
liehali právnym predpisom jedného členského štátu alebo viacerých členských štá-
tov bez ohľadu na počet príslušných štátov. Dokonca aj osoby, ktoré sú zamestnané 
v štyroch alebo piatich členských štátoch, podliehajú naraz právnym predpisom len 
jedného členského štátu.

• Ak občan EÚ/EHP/Švajčiarska pracuje v  jednom členskom štáte, podlieha práv-
nym predpisom tohto členského štátu. Táto zásada sa uplatňuje na zamestnancov, 
ako aj na samostatne zárobkovo činné osoby, aj keď majú bydlisko na území iného 
štátu alebo ich podniky alebo zamestnávatelia sa nachádzajú v inom členskom štá-
te. Ak teda občan EÚ/EHP/Švajčiarska prestal pracovať v jednom členskom štáte 
a začal pracovať v inom, budú sa naňho vzťahovať právne predpisy „nového“ štátu 
zamestnania. To znamená, že si prestane vytvárať práva v „starom“ štáte a začne ich 
nadobúdať v novom štáte. Nezáleží na tom, či si v novom štáte zriadil bydlisko; aj 
cezhraničný pracovník, ktorý má naďalej trvalý pobyt v starom štáte zamestnania, 
je poistený podľa právnych predpisov štátu, v ktorom pracuje.

• Ak občan EÚ/EHP/Švajčiarska pracuje vo viac než jednom členskom štáte: v  ta-
komto prípade sa uplatňuje zásada určenia štátu, s ktorým má občan najsilnejšie 
väzby:
• v prípade, ak občan pracuje vo viac než v jednom členskom štáte a má bydlisko 

v štáte, v ktorom vykonáva podstatnú časť svojej činnosti ako zamestnanec ale-
bo ako samostatne zárobkovo činná osoba, podlieha právnym predpisom svojho 
štátu bydliska,

• v prípade, ak občan pracuje vo viac než v jednom členskom štáte a je zamestna-
ný vo viacerých podnikoch alebo u viacerých zamestnávateľov v rôznych člen-
ských štátoch, tiež sa na neho vzťahujú právne predpisy jeho štátu bydliska,

• ak štát bydliska občana nezodpovedá štátu, v ktorom vykonáva podstatnú časť 
svojej činnosti (v prípade zamestnanca), alebo centru záujmu (v prípade samo-
statne zárobkovo činnej osoby), uplatňujú sa tieto pravidlá:
• zamestnané osoby: podliehajú právnym predpisom členského štátu, v kto-

rom sa nachádza registrované sídlo alebo miesto podnikania zamestnávateľa,
• samostatne zárobkovo činné osoby: podliehajú právnym predpisom členské-

ho štátu, v ktorom sa nachádza centrum záujmu ich činností,
• ak je občan zamestnancom a vykonáva aj činnosť ako samostatne zárobkovo čin-

ná osoba v rôznych členských štátoch, uplatnia sa právne predpisy štátu, v kto-
rom prevažuje jeho činnosť zamestnanca,

• štátni zamestnanci podliehajú právnym predpisom toho štátu, ktorého správa 
ich zamestnáva, aj keď vykonávajú činnosti ako zamestnanci a/alebo samostatne 
zárobkovo činné osoby.

• Sčítanie. Táto zásada sa uplatňuje napríklad vtedy, keď vnútroštátne právne predpi-
sy požadujú, aby bol pracovník poistený alebo zamestnaný počas určitého obdobia 
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pred tým, ako mu vznikol nárok na určité dávky. Zásada sčítania znamená, že prís-
lušný členský štát musí pri rozhodovaní o tom, či pracovník spĺňa požiadavky týka-
júce sa doby poistenia alebo zamestnania, zohľadniť doby poistenia a zamestnania 
ukončené v súlade s právnymi predpismi iného členského štátu (SCHMID-DRÜ-
NER, 2015). Ak teda občan žiada o dávku, zohľadnia sa v prípade potreby aj pred-
chádzajúce obdobia, keď bol poistený, pracoval alebo býval v iných krajinách.

• Zamedzenie súbehu dávok. Cieľom tejto zásady je zabrániť tomu, aby niekto získal 
na základe práva voľného pohybu neprimerané výhody. Prispievaním do povinných 
systémov sociálneho zabezpečenia v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch po-
čas tej istej doby poistenia nevzniká nárok na viac dávok toho istého typu.

• Exportovateľnosť (možnosť prenosu nároku na dávku do iného štátu). Táto zásada 
znamená, že dávky sociálneho zabezpečenia sa môžu vyplácať na celom území Únie 
a zakazuje členským štátom obmedzovať vyplácanie dávok len pre obyvateľov danej 
krajiny. Ak má teda občan nárok na výplatu dávky v jednom štáte, vo všeobecnosti 
má na ňu nárok aj v prípade, že teraz býva v inom štáte. Zásada sa však nevzťahuje 
na všetky dávky sociálneho zabezpečenia; na nezamestnaných sa vzťahujú osobitné 
pravidlá.
Keď občania EÚ/EHP/Švajčiarska podliehajú právnym predpisom členského štátu 

v oblasti sociálneho zabezpečenia a spravidla majú nárok na rovnaké práva a povinnos-
ti ako štátni príslušníci tohto štátu, to predovšetkým znamená, že nárok občanov EÚ/
EHP/Švajčiarska na dávky nemožno zamietnuť iba preto, že nie sú štátnymi prísluš-
níkmi tohto štátu.

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA 
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

K povinnostiam zamestnávateľa v SR patrí uzatvoriť pracovnoprávny vzťah s obča-
nom EÚ/EHP/Švajčiarska v súlade so Zákonníkom práce a pred nástupom do zamest-
nania prihlásiť zamestnanca v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Zamestnávateľ 
má oznamovaciu povinnosť, to znamená, že zamestnávateľ so sídlom na území SR, 
ktorý prijme do zamestnania občana EÚ/EHP/Švajčiarska, alebo zamestnávateľ, ktorý 
je etablovaný na území iného členského štátu a vyšle na výkon práce svojho pracovní-
ka na územie SR, je povinný podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o vzniku pracovnoprávneho 
vzťahu alebo o vyslaní pracovníka na výkon práce prostredníctvom dvoch vyhotovení 
formulára s názvom „Informačná karta o vzniku/skončení pracovnoprávneho vzťahu 
alebo o vyslaní na výkon práce/skončení vyslania na výkon práce občana EÚ“ (zákon 
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti). Zamestnávateľ predloží formulár prísluš-
nému úradu osobne alebo poštou najneskôr do siedmich pracovných dní od nástupu 
takéhoto pracovníka do zamestnania. Zamestnávateľ so sídlom na území SR, u ktoré-
ho sa skončilo zamestnanie občana EÚ/EHP/Švajčiarska, alebo zamestnávateľ, ktorý 
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je etablovaný na území iného členského štátu a ukončí vyslanie na výkon práce svojho 
pracovníka na území SR, je povinný informovať úrad o skončení pracovnoprávneho 
vzťahu alebo o vyslaní na výkon práce písomne v dvoch vyhotoveniach najneskôr do 
siedmich pracovných dní od skončenia zamestnania alebo výkonu práce na už uvede-
nom formulári. Príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny sa rozumie úrad, 
v ktorého územnom obvode bude občan EÚ/EHP/Švajčiarska zamestnaný alebo bude 
pracovať na základe vyslania – rozhodujúce je miesto výkonu zamestnania, a nie sídlo 
zamestnávateľa. Úradom potvrdené formuláre si zamestnávateľ eviduje ako doklad na 
kontrolné účely úradu alebo inšpekcie práce.

Zamestnávateľ je tiež povinný do ôsmich pracovných dní prihlásiť zamestnanca 
v príslušnej zdravotnej poisťovni a po skončení pracovnoprávneho vzťahu ho odhlá-
siť vo všetkých inštitúciách (Vstup, pobyt a zamestnávanie cudzincov na Slovensku – 
praktická navigácia administratívnymi postupmi, 2014). Nedodržanie povinností za-
mestnávateľom sa pokladá za nedodržanie právnych predpisov o zamestnanosti.

PÔSOBENIE ÚRADU PRÁCE, 
SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY A ÚSTREDIA PRÁCE, 
SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je orgán štátnej správy (ďalej aj úrad), ktorý 
vykonáva svoju činnosť v oblasti služieb zamestnanosti pre klientov, ktorými sú: uchá-
dzači a  záujemcovia o  zamestnanie, študenti a  ich rodičia, občania ohrození stratou 
zamestnania, zamestnávatelia, osoby samostatne zárobkovo činné, cudzinci, občania 
EÚ/EHP/Švajčiarska a  ich rodinní príslušníci. Čiže klientom úradu môže byť kaž-
dá osoba, ktorá sa pohybuje na trhu práce v Slovenskej republike alebo sa na vstup 
na trh práce pripravuje. Na Slovensku pôsobí 46 úradov a 72 ich pracovísk. Činnosť 
úradov sa orientuje na činnosti, ktoré súvisia so znižovaním nezamestnanosti a zvyšo-
vaním zamestnanosti. Poskytujú informačno-poradenské a odborné poradenské služ-
by, sprostredkúvajú vhodné zamestnanie uchádzačom a  záujemcom o  zamestnanie, 
vedú evidenciu uchádzačov a záujemcov o zamestnanie, evidenciu voľných pracovných 
miest a zamestnávateľov vo svojom územnom obvode a tiež evidenciu údajov o nástu-
pe do zamestnania a o skončení zamestnania občanov – to znamená aj občanov EÚ/
EHP/Švajčiarska a  ich rodinných príslušníkov. Poskytujú informácie zamestnávate-
ľom o možnostiach, ktoré im ponúka zákon o službách zamestnanosti, o ich právach 
a povinnostiach, o kontrole dodržiavania týchto povinností. Príslušný úrad pre týchto 
občanov je úrad, v ktorého územnom obvode majú miesto pobytu (ÚPSVaR, 2015d).

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj Ústredie) vzniklo ako orgán 
štátnej správy v roku 2004. Vykonáva štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb 
zamestnanosti a do jeho pôsobnosti patria okrem iného tieto funkcie: riadi, metodicky 
usmerňuje a kontroluje činnosť úradov PSVaR v oblasti poskytovania služieb zamest-
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nanosti, vypracúva a realizuje celoštátne projekty na zlepšenie situácie na trhu práce, 
vedie centrálnu evidenciu údajov o nástupe do zamestnania a o  skončení zamestna-
nia občana EÚ/EHP/Švajčiarska a jeho rodinných príslušníkov (zákon č. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti). Takisto štatisticky spracúva prehľady o počte a štruktúre za-
mestnaných cudzincov minimálne podľa pohlavia, štátnej príslušnosti, veku a odvetvia 
ekonomickej činnosti (Štatistický úrad SR, 2014). Ústredie a úrady sprostredkúvajú 
zamestnanie z územia EÚ/EHP/Švajčiarska na územie SR a naopak bezplatne, odo dňa 
vstupu Slovenska do Európskej únie.

Tabuľka 1 Počet zamestnaných občanov EÚ na území SR podľa štátnej príslušnosti v 2015

Vybrané štáty
Počet občanov
január 2015

Počet občanov
jún 2015

Počet občanov
december 2015

1. Rumunsko 4 655 5 750 6 261

2. Česko 2 542 2 913 3 195

3. Poľsko 3 054 3 187 3 048

4. Maďarsko 2 047 2 313 2 773

5. Bulharsko 655 699 837

6. Taliansko 454 480 519

7. Nemecko 459 491 474

8. Veľká Británia 235 257 278

9. Francúzsko 243 266 275

10. Rakúsko 218 224 241

Zdroj:  UPSVaR, 2015c.

Tabuľka 2 Počet zamestnaných občanov Švajčiarska a EZVO na území SR  
podľa štátnej príslušnosti v roku 2015

Vybrané štáty
Počet občanov
január 2015

Počet občanov
jún 2015

Počet občanov
december 2015

1. Švajčiarsko 21 24 24

2. Nórsko 8 10 12

3. Island 0 0 0

4. Lichtenštajnsko 0 0 0

Zdroj:  UPSVaR, 2015 b.
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Podľa nariadenia Rady (EHS) č. 311/76 o  zostavovaní štatistík zahraničných 
pracovníkov je Slovenská republika, ako aj ostatné členské štáty, povinná štatistic-
ky vykazovať pohyb cudzincov (z EÚ/EHP/Švajčiarska a aj z tretích štátov) za prácou 
na svojom území. Štatistiky musia obsahovať nasledujúce informácie: štátnu prísluš-
nosť, pohlavie, vek, odvetvie činnosti alebo skupinu povolania, región. Sledované úda-
je v  Slovenskej republike zbiera a  spracúva Ústredie práce, sociálnych vecí a  rodiny 
SR. Na ilustráciu sme zo štatistík Ústredia vybrali informácie o počte zamestnaných 
občanov EÚ/EHP/Švajčiarska na území SR podľa štátnej príslušnosti v  januári, júni 
a decembri 2015, informácie o počte zamestnaných občanov EÚ na území SR podľa 
vybraných profesií v júli a decembri 2015 a informácie o počte zamestnaných občanov 
EÚ/EHP v krajoch SR v januári, júli a decembri 2015 (ÚPSVaR, 2015d).

Tabuľka 3 Počet zamestnaných občanov EÚ na území SR podľa profesií: riadiaci pra-
covníci a špecialisti v roku 2015

Vybrané štáty

Počet občanov
Riadiaci pracovníci a špecialisti

júl 2015

Počet občanov
Riadiaci pracovníci a špecialisti

december 2015

1. Česko 833 885

2. Nemecko 295 294

3. Maďarsko 214 251

4. Poľsko 223 219

5. Veľká Británia 178 190

6. Taliansko 182 189

7. Rumunsko 148 187

8. Francúzsko 148 161

9. Rakúsko 135 143

10. Bulharsko 52 59

Zdroj:  UPSVaR, 2015c.

Umiestniť záujemcov o voľné pracovné miesta v rámci členských štátov EÚ/EHP/
Švajčiarska pomáha sieť EURES – Európske služby zamestnanosti (European Em-
ployment Services). EURES je európska sieť pre pracovnú mobilitu. Prostredníctvom 
poradcov poskytuje informácie, usmernenia, náborové služby/služby zamestnanosti za-
mestnávateľom, uchádzačom o zamestnanie i študentom. EURES pravidelne organi-
zuje medzinárodné burzy práce, na ktorých majú slovenskí zamestnávatelia možnosť 
prezentovať svoju firmu a ponúkať voľné pracovné miesta za hranicami Slovenskej re-
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publiky. Činnosť EURES metodicky riadi Európska komisia a národné siete sa riadia 
plánom aktivít na rozpočtové obdobie. Na Slovensku možno nájsť EURES na úradoch 
práce (ÚPSVaR, 2015e).

Tabuľka 4 Počet zamestnaných občanov EÚ na území SR podľa profesií: operátori, 
montéri a nekvalifikovaní pracovníci v roku 2015

Vybrané štáty

Počet občanov
Operátori, montéri 

a nekvalifikovaní pracovníci
júl 2015

Počet občanov
Operátori, montéri 

a nekvalifikovaní pracovníci
december 2015

1. Rumunsko 3 583 4 107

2. Maďarsko 1 182 1 333

3. Poľsko 843 840

4. Česko 685 771

5. Bulharsko 373 490

6. Taliansko 71 79

7. Rakúsko 24 25

8. Nemecko 18 12

9. Francúzsko 8 8

10. Veľká Británia 8 8

Zdroj:  UPSVaR, 2015c.

Tabuľka 5 Počet zamestnaných občanov EÚ/EHP 
v krajoch Slovenskej republiky v roku 2015

Kraj Január 2015 Júl 2015 December 2015

1. Bratislavský 5 563 6 184 6 941

2. Trnavský 2 208 2 497 2 907

3. Nitriansky 1 885 2 193 2 780

4. Prešovský 1 541 1 720 1 913

5. Žilinský 1 614 1 785 1 747

6. Banskobystrický 1 239 1 420 1 375
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pokračovanie tab. 5

Kraj Január 2015 Júl 2015 December 2015

7. Trenčiansky 870 963 988

8. Košický 506 575 777

SR spolu 15 426 17 337 19 428

Zdroj:  UPSVaR, 2015a.

V Bratislave pôsobí aj Migračné informačné centrum Medzinárodnej organizá-
cie pre migráciu (Migration Information Center/International Organization for Migra-
tion IOM), ktoré poskytuje cudzincom žijúcim na Slovensku individuálne právne, 
sociálne a pracovné poradenstvo, podporuje integráciu cudzincov na trh práce a ko-
munitný život cudzincov.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Slovensko po vstupe do Európskej únie v roku 2004 zaviedlo právo voľného pohy-
bu, teda právo pracovať, podnikať a poskytovať služby pre občanov členských štátov 
EÚ/EHP/Švajčiarska, ktoré je dnes najvýraznejším komponentom legálnej migrácie. 
Ďalšími sociálnymi dôvodmi migrácie sú napríklad zlúčenie rodiny či manželstvo mig-
ranta so slovenským občanom. Občania členských štátov EÚ/EHP/Švajčiarska tvo-
ria takmer 2/3 všetkých migrantov na Slovensku, v roku 2014 mali zaregistrovaných 
47 545 pobytov a počet pracujúcich občanov z EÚ/EHP/Švajčiarska bol 15 472 osôb. 
Ak sa k  počtu zaregistrovaných pobytov pripočítajú migranti z  tretích krajín, malo 
Slovensko v roku 2014 podiel migrantov na celkovej populácii vo výške 1,3 %, čím 
sa radí medzi členské štáty Európskej únie s najnižším celkovým počtom migrantov. 
Z celkového počtu všetkých cudzincov na Slovensku napríklad občania z Rumunska 
a Českej republiky tvoria 12,5 %, občania z Maďarska 9,5 %, občania z Poľska 7 %, 
občania z Nemecka 5,5 % a občania z Rakúska 3 %. Výraznejšie narástol počet mig-
rantov z Rumunska (8 %), ktorí na Slovensko začali prichádzať po vstupe Rumunska 
do Európskej únie v roku 2007, predovšetkým ako pracovní migranti. Na území SR 
v auguste 2015 pracovalo 17 399 občanov z EÚ/EHP/Švajčiarska s evidovanými in-
formačnými kartami, z ktorých najviac pochádzalo z Rumunska, Česka, Poľska a Ma-
ďarska (TERAZ.SK, 2015). Z tab. 3 a 4 je zrejmé, že občania Rumunska dominujú 
v skupine profesií operátori, montéri a nekvalifikovaní pracovníci (nasledovaní občan-
mi z Maďarska, Poľska, Česka a Bulharska, kým zastúpenie občanov z krajín západnej 
Európy je výrazne nižšie), zatiaľ čo v skupine profesií riadiaci pracovníci a špecialisti 
dominujú občania z Česka, ktorí sú nasledovaní občanmi z Nemecka. Na ďalších po-
radiach je zastúpenie krajín západnej a  bývalej východnej Európy silne premiešané. 
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Z tab. 1 a 5 je zjavný veľmi impozantný nárast zamestnaných občanov EÚ/EHP/Švaj-
čiarska na území SR v období január 2015 – december 2015, ktorý predstavuje vyše 
25 %, pričom u občanov Rumunska a Maďarska ide o vyše tretinový nárast ich počtov 
v uvedenom období.

ZÁVER

Typickým migrantom pracujúcim na Slovensku je 25- až 34-ročný muž so stredo-
školským alebo s vysokoškolským vzdelaním, ktorý pochádza z niektorého členského 
štátu EÚ/EHP/Švajčiarska (Atlas komunít migrantov, 2015). V  roku 2015 pracov-
ný trh na Slovensku zaregistroval napríklad nedostatok kvalifikovaných zamestnancov 
v automobilovom priemysle, kde je najväčší dopyt po inžinieroch kvality, manažéroch 
logistiky, operátoroch výroby a kvalitných nákupcoch. Pre ich nedostatok začali au-
tomobilky na Slovensku a ich subdodávatelia siahať po zahraničných zamestnancoch. 
Podľa pracovného portálu Ajobs.eu najväčší záujem o pracovné miesta majú Česi, Ma-
ďari a Bulhari, ktorí sa už teraz nachádzajú v databáze uchádzačov (Automobilky na 
Slovensku zamestnávajú aj cudzincov, 2015).

Predpokladá sa, že v súvislosti so starnutím populácie sa zdroje pracovných síl v Slo-
venskej republike a v celej Európskej únii budú znižovať a ich nedostatok budú vo väč-
šej miere pokrývať aj pracovné sily zo zahraničia, najmä také, ktoré nenájdu uplatnenie 
na trhoch práce vyspelých krajín.
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STARNUTIE POPULÁCIE EURÓPY 
A RODOVÝ DÔCHODKOVÝ ROZDIEL

EUROPE’S AGEING POPULATION 
AND THE GENDER PENSION GAP

Ľudmila Mitková

Abstrakt

Populácia Európskej únie vzhľadom na nízku reprodukčnú krivku a predl-
žujúci sa vek dožitia starne. Dostávame sa do situácie, keď je pre štáty, vzhľa-
dom na pracujúcu populáciu, výhodnejšie odkladať vek odchodu na dôcho-
dok na neskôr. Dôvod je jednoduchý, odchádzajúcu pracovnú silu nemá kto 
na trhu práce nahradiť. Okrem zvyšovania veku odchodu do dôchodku sa 
čoraz väčší dôraz kladie aj na zvyšovanie podielu žien na trhu práce. Ak sa na 
trh práce pozrieme cez optiku odmeňovania za túto prácu, narazíme na otáz-
ku rodového rozdielu v odmeňovaní. Rozdiely sú nielen v platoch, ale neskôr 
aj vo výške dôchodkov. Nie je to nič prekvapujúce, pretože v prípade nižších 
platov je predpoklad nižších odvodov na sociálne zabezpečenie.

Kľúčové slová:  nerovnosť, dôchodok, rodový mzdový rozdiel, rodový 
dôchodkový rozdiel, starnutie.

Abstract

Referring to the low reproductive curve and prolonging life expectancy 
the EU population is ageing. For the EU states, according to the eldering 
population it is crucial to rethink the retirement age and postpone it. The 
reason is simple, the workforce which is retiring can’t be replaced by labor 
market newcomers. In addition to raising the retirement age the emphasis 
is on increasing the share of women in the labor market. By looking at the 
labor market through the lens of remuneration, we come to the issue of 
the gender pay gap. The wage or salary discrepancy favours men to women 
similarly with the  pension discrepancy. This is not so surprising since low-
er wages means lower contributions to the social security system.

Keywords: inequality, pension, gender pay gap, gender pension gap, ageing.

JEL klasifikácia: J16, H55, D60
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ÚVOD

Téma rodového dôchodkového rozdielu nadväzuje na všeobecne známy rodový 
mzdový rozdiel. Oba hovoria o znevýhodnení žien tak v odmeňovaní, ako aj neskoršie 
v poberaní dôchodku. Aktuálne údaje vyplývajúce z celoeurópskych štatistík hovoria 
pomerne jasne. Predlžujúci sa vek obyvateľstva a nízka miera jeho reprodukcie spolu so 
solidárnym dôchodkovým systémom nie sú trvalo udržateľným modelom. Na každé-
ho obyvateľa EÚ vo veku 65+ rokov pripadlo za rok 2015 asi 3,5 pracujúceho vo veku 
15 – 64 rokov. Toto číslo pracujúcich sa vzhľadom na znižujúcu sa pôrodnosť bude 
s pribúdajúcimi rokmi len znižovať (podľa prognóz Eurostatu v roku 2040 iba dvaja 
pracujúci). V našom príspevku by sme rady poukázali na niektoré súvislosti demogra-
fických zmien v Európe a rodovej nerovnosti v dôchodkoch.

CIEĽ A METODIKA

Cieľom príspevku je na základe dostupných štatistických údajov upozorniť na rodo-
vé súvislosti nárastu obyvateľstva Európskej únie vo vyššom veku (55 a viac). Zameria-
va sa na problematiku nerovnosti dôchodkov založenej na rodovej nerovnosti. Ide teda 
o analýzu sekundárnych dát s cieľom ich sumarizácie a podrobenia čiastkovej rodovej 
analýze. Použité budú dáta dostupné za ostatné roky.

DEMOGRAFICKÉ ZMENY – STARNÚCE 
OBY VATEĽSTVO

Ako píšu Betti et al. (2015, s. 1), informáciu o tom, že populácia Európy starne, 
uverejnila vo svojej správe už v roku 1980 ako varovanie OECD. Po viac ako 35 ro-
koch môžeme iba konštatovať, že nepriaznivý demografický vývoj sa stáva skutočnos-
ťou. Medián veku populácie (EÚ-27) sa od roku 1990, keď dosahoval 36,5, zvýšil na 
42,2 rokov za rok 2014 (Eurostat, 2015h). Z grafu 1 je zrejmé, že kritickými rokmi 
sa stali práve tie krátko po miléniu, keď sa nárast populácie do 15 rokov dostal pod 
hladinu prírastku osôb od 65 rokov. Celkový trend poklesu pôrodnosti je na grafe 2 
badateľný už od zvoleného roku sledovania, s miernym nárastom po období stabilizá-
cie (1995 – 1999) počas rokov 2004 – 2010. Aj napriek pohybu krivky smerom nahor 
nemôžeme hovoriť o výraznom zvýšení počtu narodených. Rastúci počet osôb vo veku 
nad 65 rokov má viacero súvislostí. Jedným je aj generačná výmena na trhu práce, kto-
rá je podmienená odchodom generácie tzv. Baby boomers do dôchodku (pozri napr. 
Lanzieri, 2011; Mitková, 2014).

Táto generácia pozostávajúca z obyvateľov narodených medzi koncom druhej sveto-
vej vojny a 60. rokmi 20. storočia je najpočetnejšia. Okrem iného sa spomína aj v sú-



70 Ľudmila Mitková

vislosti s tzv. striebornou ekonomikou4 (touto témou sa zoberali v prostredí SR napr. 
Páleník et al., 2014; Stachová, 2012). Vychádzajúc z publikácie The Age of Aging (Mag-
nus, 2009) je jedným z možných riešení deficitu pracovnej sily na trhu práce zvýšenie 
miery zapojenia žien, posun vekovej hranice odchodu do dôchodku či imigrácia pra-
covnej sily z iných krajín. V našom príspevku sa sústredíme práve na zvýšenie partici-
pácie žien na trhu práce, pričom sa zameriame najmä na vekovú skupinu osôb 55 a viac 
rokov, s čím úzko súvisí aj rodový dôchodkový rozdiel (gender pension gap).

Graf 1 Demografický vývoj v krajinách EÚ-27 v rokoch 1990 – 2014
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Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Eurostatu, 2015 g [Data: demo_pjanbroad].

Graf 2 Vývoj počtu živonarodených detí v krajinách EÚ-27
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Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Eurostatu, 2015f [Data: demo_fmonth].

4 Pojem je odvodený z  ekonomiky a  znamená očakávanie vyššej spotreby osôb v dôchodkovom 
veku ako dôsledok starnúcej populácie.
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TRH PRÁCE Z POHĽADU VEKOVÝCH SKUPÍN 
55 – 64 ROKOV A 65+

Eurostat (2016) za rok 2014 eviduje vo vekovej skupine do 25 rokov 26,8 % popu-
lácie EÚ-28, medzi 25 až 54 rokom 41,9 %, v skupine 55 – 64 rokov 12,9 % a v sku-
pine 65 a viac rokov 18,3 % (pozri graf 3). Tretina obyvateľstva sa teda nachádza vo 
veku vyššom ako 55 rokov. Kým vo vekovej skupine 55 – 64 rokov za rok 2014 je ro-
dové zastúpenie v populácii takmer rovnaké (48 % mužov, 52 % žien), vo vekovej sku-
pine 65+ sú početnejšou skupinou ženy (57 %) (Eurostat, 2015e).

ZAMESNANOSŤ VO VEKOVÝCH SKUPINÁCH 
55 – 64 ROKOV A 65+

Takmer 218,3 milióna ľudí v EÚ je vo veku nad 15 rokov zamestnaných (Eurostat, 
2015e). Participácia vekovej skupiny 55- až 64-ročných je na úrovni 15 % a 65+ asi na 
úrovni 1 % z celkového počtu osôb zamestnaných počas roka 2014. Za ostatných 10 
rokov sa zvýšil podiel ľudí patriacich do vekovej skupiny 55 – 64 rokov o 14,4 % (pozri 
tab. 1). Vo vekovej skupine 65+ je tento nárast takmer rovnaký (14,7 %). Zamestna-
ných mužov (55 – 64) je oproti roku 2005 o 14,3 % viac, počet zamestnaných žien 
oproti roku 2005 stúpol o viac ako 54 %. Vo vekovej skupine 65+ je vývoj podobný, 
čo sa týka nárastu v celkovej populácii od roku 2005. Za povšimnutie však stojí nárast 
zamestnanosti tak u mužov (o 40,6 %), ako aj u žien (o 41,7 %). V oboch nami sledo-
vaných vekových skupinách stúpla najmä zamestnanosť žien. V roku 2014 pracovalo 
59 % mužov a 45 % žien vo vekovej skupine 55 – 64 rokov. Vo vekovej skupine 65+ 
bolo zamestnaných 8 % mužov a 4 % žien.

Graf 3 Zloženie populácie EÚ-28 za rok 2014 podľa veku a pohlavia (v %)
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Podľa klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 (Eurostat, 2015 b) vo 
vekovej skupine 55- až 64-ročných je najviac pracujúcich v oblasti priemyselnej výro-
by (14,4 %), v zdravotníctve a sociálnej pomoci (12,7 %) a vo veľkoobchode a malo-
obchode (11,3 %). Muži pritom pracujú najčastejšie v priemyselnej výrobe (19,2 %), 
veľkoobchode a maloobchode (11 %) a stavebníctve (10 %). Ženy najčastejšie pracujú 
v oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci (21,4 %), vo vzdelávaní (14,7 %) a veľko-
obchode a maloobchode (11,7 %). Rozdelenie do oblastí podľa príslušnosti k pohlaviu 
je najmä v prípade žien dôkazom rodovej segregácie zamestnaní. Ženy tak pracujú vo 
väčšej miere v prevažne feminizovaných odboroch, muži skôr v zamestnaniach zodpo-
vedajúcim „maskulínnemu“ obrazu. Vo vekovej skupine 65+ je zastúpenie pracujú-
cich v jednotlivých sekciách ekonomických činností pozmenené. Takmer 1/5 pracuje 
v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove (19,8 %), vo veľkoobchode a maloobchode 
(13 %) a zdravotníctve a sociálnej pomoci (9,3 %). Muži najčastejšie pracujú v poľno-
hospodárstve, lesníctve a rybolove (19,5 %), veľkoobchode a maloobchode (12,4 %) 
a  odborných, vedeckých a  technických činnostiach (10,7  %). Pätina žien pracujete 
 takisto v poľnohospodárstve, lesníctve a  rybolove (20,3 %), 15,3 % v zdravotníctve 
a sociálnej pomoci a 13,9 % vo veľkoobchode a maloobchode.

Celková miera zamestnanosti oboch vekových skupín sa líši podľa jednotlivých 
krajín EÚ (pozri graf 4). Kým na Islande (aj napriek tomu, že nie je členom EÚ) je 
vo vekovej skupine 55 – 64 na úrovni 86 % (ženy 82 %, muži 91 %), v Luxemburgu 
je to len 34 % (30 % žien, 30 % muži). Island si drží prvenstvo aj v miere zamestna-
nosti 65+ s 39 % pracuje zhruba dve pätiny (30 % žien, 47 % mužov). Luxembursko 
ne uvádza informácie, ale 2 % miera zamestnanosti je v Belgicku, Maďarsku a Španiel-
sku. Priemer EÚ by pre 55- až 64-ročných za tretí kvartál roku 2015 mal byť 53 %, 
pričom pracuje zhruba polovica žien (47 % miera zamestnanosti žien) a tri pätiny mu-
žov (59 % miera zamestnanosti mužov). Vo vekovej skupine 65+ je priemer na úrovni 
7 %, pričom pracuje asi pätina mužov (10 % miera zamestnanosti mužov) a len 5 % 
žien.

Tabuľka 1 Zamestnanosť a nezamestnanosť mužov a žien vo vekových skupinách 
55 – 64 rokov a 65+, EÚ-28 (v tis. osobách)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vek 55 – 64 rokov

Celkom v populácii 56 205 57 224 58 377 59 496 60 453 61 850 62 669 63 181 63 681 64 321

Muži spolu 27 236 27 741 28 276 28 815 29 274 29 966 30 325 30 540 30 769 31 125

Zamestnaní muži 14 013 14 554 15 185 15 788 15 992 16 329 16 659 17 166 17 654 18 300

Nezamestnaní muži 987 957 876 845 1 107 1 283 1 312 1 455 1 593 1 579
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pokračovanie tab. 1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ženy spolu 28 968 29 484 30 101 30 681 31 178 31 885 32 344 32 640 32 912 33 196

Zamestnané ženy 9 704 10 239 10 775 11 258 11 746 12 272 12 935 13 596 14 249 14 994

Nezamestnané ženy 629 654 620 593 722 795 833 957 1 062 1 079

Vek 65+

Celkom v populácii 80 769 81 925 82 911 83 922 85 024 86 001 86 868 88 652 90 506 92 661

Muži spolu 33 691 34 296 34 847 35 364 35 984 36 488 36 929 37 877 38 857 39 921

Zamestnaní muži 2 176 2 239 2 368 2 464 2 441 2 474 2 576 2 765 2 880 3 060

Nezamestnaní muži 27 26 26 35 37 38 34 48 58 66

Ženy spolu 47 077 47 629 48 064 48 558 49 040 49 513 49 940 50 775 51 649 52 740

Zamestnané ženy 1 306 1 348 1 431 1 488 1 530 1 566 1 609 1 695 1 756 1 851

Nezamestnané ženy 16 16 14 19 21 20 25 31 32 36

Zdroj:  Vlastné spracovanie podľa údajov Eurostatu, 2015e[Data: lfsa_pganws].

Zamestnanosť osôb vo vyššom veku súvisí s vekom, v ktorom odchádzajú do dô-
chodku. Na základe zistení OECD (2015) je normálny vek odchodu do dôchodku5 
nižší (o 0,6 %) než priemerný efektívny vek odchodu do dôchodku6, a to tak u mužov, 
ako aj u žien. V roku 2014 bol priemerný efektívny vek stanovený pre mužov na 64,6 
rokov a u žien na 63,1 rokov. Najnižší efektívny vek odchodu do dôchodku z európ-
skych krajín bol vo Francúzsku (pre mužov 59,4 rokov) a v Slovenskej republike (pre 
ženy 58,2 rokov) a najvyšší efektívny vek bol na Islande – u mužov 69,4 rokov a u žien 
68 rokov. Z krajín EÚ malo najvyšší efektívny vek Portugalsko (muži 67,0; ženy 66,2).

Najvyšší normálny vek odchodu do dôchodku bol zhodne na Islande aj v Nórsku 
(muži 67 rokov; ženy 67 rokov). Z krajín EÚ to bolo takisto rovnako v Írsku a Portu-
galsku (muži 66 rokov aj ženy 66 rokov). Vek odchodu do dôchodku je v týchto kra-
jinách najvyšší. Naopak najnižší normálny vek odchodu do dôchodku majú Slovinci 
(muži 58,7 rokov; ženy 58,3 rokov).

5 OECD (2015) definuje normálny dôchodkový vek ako aktuálny vek odchodu do dôchodku za 
predpokladu vstupu na trh práce vo veku 20 rokov.

6 OECD (2015) definuje efektívny vek odchodu do dôchodku ako priemerný vek odchodu pracov-
níka z trhu práce vo veku 40 a viac rokov.
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Za rok 2015 nie sú dostupné údaje o miere zamestnanosti 65+ pre LU/Luxemburg.

Graf 4 Miera zamestnanosti žien a mužov vo vekových skupinách  
55 – 64 rokov a 65+, EÚ+Island, 2015Q3 (v %)

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Eurostatu, 2015c [Data: lfsq_ergan].

RODOVÝ MZDOVÝ ROZDIEL

S prácou a odmenou za prácu súvisí rodový mzdový rozdiel (gender pay gap). Tento 
vyjadruje „rozdiel medzi priemernou hrubou hodinovou mzdou muža a priemernou 
hrubou hodinovou mzdou ženy ako percento priemernej hrubej hodinovej mzdy muža 
v podnikoch s 10 a viac zamestnancami“ (ŠÚSR, 2015).

Najaktuálnejší údaj o  rodovom mzdovom rozdiele v EÚ je z  roku 2013, a  to na 
úrovni 16,4 % (Eurostat, 2015a). Toto percento vyjadruje, že hodinové zárobky žien 
boli o 16,4 % nižšie ako zárobky mužov. Priemer za EÚ je síce zaujímavý, no treba 
si uvedomiť, že krajiny vykazujú nižšie, ako aj vyššie rozdiely (pozri graf 5). Najväčší 
rozdiel bol v Estónsku (29,9 %), čo znamená, že ženy za rok 2013 zarábali v Estónsku 
o takmer tretinu menej. Najnižší rozdiel bol v Slovinsku, kde ženy zarábali len o 3,2 % 
menej ako muži.

Ako uvádza Barošová (2009), „v  spojení s  rodovými mzdovými rozdielmi je dô-
ležité tiež uviesť, že rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi majú významný 
vplyv aj na celoživotné zárobky a dôchodky žien. Nižší zárobok znamená nižší dôcho-
dok a predstavuje vyššie riziko chudoby u starších žien“. Týmto citátom by sme prešli 
k druhej časti nášho príspevku, kde sa bližšie zaoberáme práve rozdielom v odmeňo-
vaní v podobe dôchodku.
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Pozn.: Za rok 2013 nie sú dostupné údaje pre IE/Írsko a EL/Grécko.
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Graf 5 Rodový mzdový rozdiel, EÚ-28, 2013 (v %)

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Eurostatu, 2015d [Data: earn_gr_gpgr2].

DÔCHODKOVÝ SYSTÉM A DÔCHODKOVÝ 
RODOVÝ ROZDIEL

Dôchodok je jedným z príjmov (ak nie jediným) u  staršej skupiny obyvateľstva. 
Samozrejme, je dôležité stanoviť si, kto je vlastne dôchodca. Podľa Európskej komisie 
(2013, s. 36) môžeme uvažovať o dvoch kľúčových aspektoch:
1. jednotlivci, ktorí sa sami rozhodli zanechať prácu a odísť do dôchodku, zväčša ide 

o osoby 65+,
2. odvíjajúca sa skôr od aspektu, čo môžeme považovať za dôchodok.

Na účely tohto príspevku budeme uvažovať o dôchodcoch najmä v prvom, užšom 
vymedzení, teda ako o poberateľoch starobných dôchodkov.

Vyplácanie dôchodkov a systémy dôchodkového zabezpečenia sú v európskych kra-
jinách rozdielne. Priebežný systém (pay as you go  – PAYG) je založený na solidarite 
a  redistribúcii (môžeme ho označiť aj ako jednopilierový systém), pričom pracujúci 
svojimi odvodmi „platia“ dôchodky aktuálnym dôchodcom. Existujú ešte ďalšie dva. 
Druhopilierový, ktorý funguje na koncepcii individuálneho sporenia, no do fondov sa 
investuje len tá časť odvodov, ktorá neskončila v prvom pilieri. Trojpilierový systém 
pozostávajúci z I. piliera (PAYG), II. piliera (fondový systém) a III. piliera – s dobro-
voľnou šetriacou zložkou (Janać – Mariak, 2013). Penzijné fondy zažívajú v súčasnosti 
obrovský rozmach. Nepriaznivý demografický vývoj vznikajúci zhoršovaním pomeru 
medzi produktívnym obyvateľstvom a obyvateľstvom v dôchodkovom veku spôsobuje 
vo vyspelých krajinách ťažkosti dôchodkom hradeným zo štátneho rozpočtu. Preto je 
čoraz vyšší počet jednotlivcov nútených si dlhodobo individuálne sporiť v penzijných 
fondoch (Papík, 2015).
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Ako uvádza Európska ženská lobby (Tinios, 2015, s. 32): „aj napriek tomu, že v po-
pulácii starších osôb sú ženy proporčne viac zastúpené, inštitúcie odchodu do dôchod-
ku boli (opätovne) navrhnuté so zreteľom na mužov“. Nerovnosť v dôchodkovom od-
meňovaní je ovplyvnená nerovnosťou (diskrimináciou) osôb v minulosti, ktoré sú teraz 
v  staršom veku, mzdovými rozdielmi aj dôchodkovými reformami, ktoré mali väčší 
dopad na ženy než mužov (pracujú podľa iného systému, než podľa akého sa im bude 
vyplácať dôchodok). Priebežné (alebo jednopilierové) fondy vykonávajú prerozdeľova-
ciu funkciu. Táto však môže byť dosiahnutá aj prostredníctvom osobitných predpisov 
použitých pri akumulácii kapitálu, akým sú anuitné tabuľky hodiace sa pre ženy, ako 
aj mužov, a stanovenie minimálneho dôchodku (Jefferson, 2009).

Rodový dôchodkový rozdiel (gender pension gap) sa vypočítava podobne ako rodo-
vý mzdový rozdiel. Ide o percentuálny rozdiel priemerného dôchodku žien voči prie-
mernému dôchodku mužov, čiže o koľko percent zaostávajú ženy za mužmi (Európska 
komisia, 2013, s. 36; Betti et al, 2015, s. 20). Podľa The 2015 Pension Adequacy Report 
(Európska komisia, 2015) treba rátať aj s doplňujúcimi indikátormi, ktorými sú: me-
dzera v krytí, t. j. do akej miery majú ženy oproti mužom sťažený prístup k systému 
dôchodkového zabezpečenia (napr. nulový dôchodkový príjem); rozdiely v  dôchod-
koch ako také (ako sa dôchodkový systém „správa“ k prispievateľovi). Správa uvádza, 
že za sledované obdobie (rok 2011) sa rodový dôchodkový rozdiel v EÚ pohyboval pre 
stredné hodnoty dôchodku na úrovni 45 %. Ženy teda dostávali o 45 % nižší dôcho-
dok. Limity tohto rozdielu vyplývajú z rozdielu výšky dôchodkov vyplácaných v jed-
notlivých krajinách a porovnávajú každú osobu s priemerom v spoločnosti. Znamená 
to, že je ovplyvnený hodnotami na oboch koncoch škály, čo sa dá mierne redukovať, 
ak vychádzame nie z priemeru, ale skôr zo strednej hodnoty (mediánu). Autori správy 
testovali aj hypotézu, či bohatšie krajiny budú mať vyšší rodový rozdiel. Takýto trend 
existuje, no vzťah medzi premennými sami opisujú ako „slabý so širokým rozptylom 
okolo trendovej krivky“ (s. 153). Samotný rodový rozdiel v dôchodkoch má viacero 
určujúcich premenných, akými sú vzdelanie, príjem a rodinný stav. Výsledky pri ro-
dinnom stave ukazujú, že vo väčšine krajín sú znevýhodnené zosobášené ženy oproti 
slobodným ženám, keďže častejšie pracujú na kratší pracovný čas a odchádzajú z trhu 
práce z dôvodu starostlivosti o deti či iných členov rodiny, čo sa potom odrazí vo výške 
ich príjmov. Podľa údajov OEDC (2015) hrubý dôchodok ženy, ktorá zarábala prie-
mernú mzdu a prerušila svoju kariéru na dobu piatich rokov kvôli starostlivosti o dve 
malé deti, klesne priemerne o 4 % oproti žene s dvoma deťmi bez prerušenia kariéry. 
Rozdiel sa zvýši o 11 %, ak preruší kariéru na 10 rokov. Ak bol jej zárobok nižší, dô-
chodok sa znižuje o niečo menej po päťročnej prestávke (3 %) a po desaťročnej o 8 %. 
Schodok pri vyšších hladinách príjmov je širší, pri päťročnej prestávke 5 % a 12 % pri 
desaťročnej dĺžke prerušenia kariéry na účel starostlivosti o dieťa. Pri nezamestnanosti 
ide ešte o trochu vyššie výpadky ako pri starostlivosti o dieťa.

Podľa odhadov Inštitútu sporenia a investovania (Rentková, 2010; Šebo, 2016) pri-
chádzajú krízové vlny v dôchodkoch, ktoré znamenajú nárast počtu dôchodcov a ne-
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dostatok mladých pracujúcich, ktorí by odchádzajúcich nahradili. Ide najmä o vekovú 
skupinu terajších štyridsiatnikov. Súčasne upozorňujú, že všetci účastníci trhu práce sa 
musia sami postarať o svoje dôchodky už teraz, a to najmä mladí ľudia.

Či je individuálne dôchodkové sporenie spôsobom znižovania rodového dôchod-
kového rozdielu, ostáva otázne. Keďže ženy zarábajú menej, dá sa predpokladať, že si 
budú aj menej sporiť na dôchodok. To, akým spôsobom sa vytvára dôchodok, má na 
základe údajov z výskumu UN Women (Azra, 2015) vplyv na rodovú rovnosť. Poli-
tiky zamerané na posilnenie ochrany žien v starobe zahŕňajú rozhodnutia týkajúce sa 
zásadných aspektov konštruovania dôchodkov (tieto sa môžu medzi krajinami líšiť). 
Keďže ženy často prispievajú menej a dožívajú sa viac než muži, politiky, ktoré posil-
ňujú príspevkový systém či zdôrazňujú individuálne sporenie, sťažujú ženám prístup 
k primeraným dávkam. V krajinách, kde majú ženy nízke alebo stredné príjmy, sa zá-
kladná ekonomická ochrana žien môže diať prostredníctvom rozšírenia nepríspevko-
vého typu dôchodkov. Tieto sú však často príliš nízke, aby zaručili primeranú životnú 
úroveň v starobe. Dôchodkové poistenie môže podporovať zodpovedajúcu ekonomic-
kú ochranu ženám, no nie je postačujúce. Rodový dôchodkový rozdiel možno znížiť 
aj pri príspevkovom systéme, no sám osebe ho nezmierni. Viacpilierové systémy a ich 
vplyv na rodový dôchodkový rozdiel majú význam aj na úrovni politík, a to tým, že 
sa časť príjmov nahradí z  okruhu priamej verejnej zodpovednosti akumulovanými 
 príspevkami (Európska komisia, 2013).

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Ženy sú v celkovej populácii EÚ zastúpené o niečo viac ako 50 %. Dožívajú sa dlh-
šie, no ich pracovná kariéra neraz na rozdiel od mužov zaznamenáva výpadky (starost-
livosť o deti či príbuzných), prácu na skrátený úväzok či zanechanie práce, a teda aj 
opustenie trhu práce. Všetky tieto dôvody majú za následok znižovanie výšky dôchod-
ku žien v porovnaní s dôchodkami mužov. Dôchodkové systémy sú stále nastavené na 
rodovo stereotypné rozdelenie kompetencií žien a mužov – muž má zarábať („bread-
winner“) a žena by mala skôr zastávať pozíciu opatrovníčky. Tento koncept je však už 
niekoľko rokov (najmä v krajinách, akými je napr. Slovenská republika) prekonaný, 
keďže domácnosti sú stále viac a viac orientované na oba príjmy, t. j. muža aj ženy. Aj 
napriek stále sa posúvajúcej hranici odchodu do dôchodku nie je trh práce dostatočne 
saturovaný vstupujúcimi aktérmi naň v podobe účastníkov v mladšom veku. Starnu-
tie populácie je z pesimistického pohľadu v podmienkach EÚ nezvrátiteľné. Stratégia 
Európa 2020 (Európska komisia, 2010) v jednej zo svojich priorít jasne akcentuje po-
trebu inkluzívneho rastu, kde je jedným z cieľov zvýšenie miery zamestnanosti oby-
vateľstva vo veku 24 až 64 rokov. Špecifikuje aj potrebu väčšieho zapojenia žien (čo 
je logické), ale aj starších pracovníkov, s  čím súvisí aj zvyšovanie veku odchodu do 
dôchodku. Oproti Lisabonskej zmluve je Stratégia Európa 2020 detailnejšia a bližšie 
špecifikuje práve potrebu zotrvania staršej generácie na trhu práce (Rentková, 2010).
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ZÁVER

Demografické zmeny prinášajú so sebou aj otázku udržania obyvateľov dôchodko-
vého veku (najmä 65 a viac rokov) na trhu práce. Okrem predlžovania veku odchodu 
do dôchodku sa čoraz viac skloňuje aj zvýšenie podielu pracujúcich žien. V prostredí 
EÚ sú oba spôsoby mimoriadne aktuálne, keďže všeobecne obyvateľstvo krajín starne. 
V našom príspevku sme sa bližšie venovali aktuálnej situácii na trhu práce z pohľadu 
dvoch vekových skupín – 55 až 64 rokov a 65 a viac rokov. Pri analýze dostupných 
údajov, akým bola napr. zamestnanosť, sme poukazovali aj na rodové rozdiely v odme-
ňovaní a neskôr aj vo výške dôchodku. Na záver možno povedať, že situácia je z dl-
hodobého hľadiska vážna a treba sa jej ďalej venovať, a to najmä otázke rodových roz-
dielov v odmeňovaní v aktívnej participácii na trhu práce, ako aj neskôr v dôchodku.
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Abstrakt

Empirická štúdia analyzuje aktuálne problémy súvisiace s  európskou in-
tegráciou. V čase vzniku Európskych spoločenstiev sa kládol dôraz na mie-
rové spolužitie členských štátov a na rozvoj hospodárskych vzťahov. Za-
kladateľom Európskych spoločenstiev sa podarilo vytvoriť medzinárodné 
spoločenstvo štátov, ktorého hlavným cieľom bolo odstraňovanie bariér 
spoločného trhu. Tento koncept európskej ekonomickej integrácie bol aj 
dôvodom, prečo sa z Európskej únie stala uznávaná medzinárodná organi-
zácia, ktorú možno označiť aj ako regionálne medzinárodné spoločenstvo 
národov európskeho kontinentu, kde sa prejavujú prvky nadnárodnosti. 
Hoci členské štáty navonok prezentujú európsku jednotu, formujú sa sku-
piny štátov s rozdielnym postavením a rozdielnymi záväzkami voči Európ-
skej únii ako celku.

Kľúčové slová:  európska integrácia, spoločná mena euro, kompetenčné vzťahy, 
záväzky.

Abstract

The empirical study analyses the current issues connected to the European 
integration. At the moment of the establishment of European Communi-
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ÚVOD

Európska únia sa snaží združovať štáty a prehlbovať všetky formy spolupráce na 
rôznych úrovniach. Vznik Európskej únie je kombináciou ekonomických, menových, 
sociálnych, kultúrnych a politických vzťahov, na základe ktorých dochádza k zbližova-
niu členských štátov a k presadzovaniu spoločných cieľov a hodnôt. Samotný integrač-
ný proces je však ovplyvňovaný globalizáciou, čo sa negatívne prejavuje v niektorých 
oblastiach, aj na vzťahoch medzi členskými štátmi a Európskou úniou. R. Schuman 
často vyhlasoval, že: „nezjednocujme iba štáty, ale zjednocujme aj národy“ (Schumanova 
deklarácia). V skutočnosti jeho myšlienky smerovali k tomu, že nielen ekonomická 
spolupráca, ale aj harmonické spolužitie štátov Európy má svoje opodstatnenie, po-
kiaľ chceme žiť v mieri, v priestore slobody a bezpečnosti. Hospodárska integrácia 
sa stala nástrojom zjednocovania európskeho kontinentu a mierového spolužitia ob-
čanov Európy, únijné ciele a hodnoty sa stali cieľmi a hodnotami členských štátov, 
ale pri vykonávaní politík štáty zohľadňujú aj svoje národné záujmy. Vykonávanie 
jednotlivých únijných politík si vyžaduje čoraz užšiu súčinnosť od členských štátov, 
ktoré nie sú na takýto postup pripravené a najmä nie sú napĺňané ich očakávania. 
Členské štáty pri vstupe do Európskej únie prevzali na seba zodpovednosť za plnenie 
povinností, ktoré im vyplývajú z členstva v Európskej únii. Ustavičné zmeny v únij-
nom právnom systéme a vysoké finančné záväzky im však spôsobujú problémy s plne-
ním týchto záväzkov. Svedčia o tom aj štatistiky Súdneho dvora EÚ. Počet riešených 
prípadov európskymi súdmi narastá, narastá aj počet prípadov porušovaní pravidiel 
hospodárskej súťaže a štátnej pomoci. Európska únia sa snaží zavádzať opatrenia, kto-

ties, the emphasis was placed on the peaceful coexistence of Member States 
and on the development of economic relations. The founders of European 
Communities were successful in the creation of international community 
of States whose main goal was to eliminate the barriers of common trade. 
This concept of European Economic Integration was also the reason why 
The European Union has become the recognized international organiza-
tion that can be named as The Regional International Nations Commu-
nity of European States, where the multinational factors are recognized. 
Although, Member States present the European unity on the outside, the 
groups of States are being formed with the different status and with the 
different commitment to The European Union as the entity.

Keywords:  european integration, common currency euro, competence relations, 
obligations.

JEL klasifikácia: F02, F15, F22
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ré sú čoraz bližšie k občanom, ale títo nemajú často záujem o únijné politiky. Občania 
Slovenskej republiky vyjadrili svoj postoj k Európskej únii vo voľbách do Európskeho 
parlamentu v roku 2014, ktorých sa na Slovensku zúčastnilo iba 13,05 % občanov 
z celkového počtu oprávnených voličov. Oproti roku 2009, keď sa zúčastnilo na voľ-
bách do Európskeho parlamentu 19,6 % oprávnených voličov, je to určitý pokles. Po-
stoj občanov Slovenska k Európskej únii podľa výsledku účasti na voľbách do Európ-
skeho parlamentu je jednoznačným dôkazom toho, že o dianie v Európskej únii nie je 
veľký záujem a že členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii nenapĺňa očakávania 
občanov. Daná skutočnosť prekvapila mnohých slovenských politikov a aj najvyšších 
predstaviteľov Európskej únie. V zásade to bola realita, s ktorou sa ťažko stotožnili tí, 
ktorí boli pri zrode členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Preto dnes aj pred 
Európskou úniou a poslancami Európskeho parlamentu stoja nové výzvy, ako priblí-
žiť Európsku úniu občanom. Naše skúmanie sme zamerali na fungovanie Európskej 
únie a na kompetenčné vzťahy medzi Európskou úniou a členskými štátmi. Naším 
problémom je overenie hypotézy, či môžeme dnes hovoriť o európskej integrácii ale-
bo o diferencovanej integrácii, keď existuje viacero dôkazov o tom, že v rámci člen-
stva v Európskej únii majú členské štáty rôzne práva a povinnosti a odlišné názory na 
niektoré politiky.

CIEĽ A METODIKA

Cieľom skúmania sú javy a procesy súvisiace s vývojom európskej integrácie v sú-
časnosti. Objektom skúmania je rozdielne plnenie úloh a cieľov členských štátov EÚ. 
Ako základnú študijnú literatúru sme použili vedeckú odbornú literatúru, primárnu 
právnu úpravu ES/EÚ, judikáty európskych súdov, sekundárne akty a medzinárodné 
zmluvy, ako aj  dostupné internetové zdroje. Naša výskumná otázka je zameraná na 
vzťahy členských štátov a Európskej únie so zreteľom na ich medzinárodnoprávne zá-
väzky, ku ktorým sa zaviali. V nadväznosti na definovaný cieľ empirickej štúdie a vyslo-
vené nepotvrdené domnienky bola stanovená nasledujúca hypotéza:

H1: Majú členské štáty v rámci Európskej únie rovnaké postavenie, práva a povin-
nosti?

Pri spracovaní danej problematiky boli použité nasledujúce metódy:
• základná poznávacia metóda  – preštudovanie literatúry, právnych predpisov, no-

riem EÚ, ako aj judikátov európskych súdov,
• metóda vedeckej abstrakcie – abstrahovanie od nepodstatných informácií,
• analyticko-syntetická metóda – najskôr analyzovanie získaných údajov a následne 

zhrnutie získaných poznatkov a vyvodenie konkrétnych záverov,
• overenie hypotézy – zhromaždenie faktov a overenie stanovenej hypotézy o posta-

vení členských štátov Európskej únie.
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CHARAKTERISTICKÉ ČRTY EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska únia je zoskupenie zvrchovaných a suverénnych štátov do medzinárodné-
ho spoločenstva na základe medzinárodnej mnohostrannej zmluvy. Európska únia je 
organizáciou nadnárodnej regionálnej integrácie s právnou subjektivitou, ktorá mení 
mapu Európy, a  to cestou podpory hospodárskeho rozvoja a  solidarity, ako aj po-
silňovaním demokratických procesov. Princíp nadnárodnosti sa vyznačuje typickými 
prvkami a je v rozpore so základnou zásadou medzinárodného práva verejného – zá-
sadou zvrchovanej rovnosti štátov. Podľa súčasnej teórie medzinárodného práva su-
verénny a  zvrchovaný štát nie je nikomu podriadený. Deklarácia zásad medzinárod-
ného práva prijatá Valným zhromaždením OSN v roku 1970 (rezolúcia 2625/XXV/ 
z  24.  10.  1970) uvádza, že: „všetky štáty požívajú zvrchovanú rovnosť, majú rovnaké 
práva a povinnosti a sú rovnocennými členmi medzinárodného spoločenstva bez ohľadu na 
rozdiely hospodárske, spoločenské a politické“. Štátnu moc vykonáva štát výlučne a ne-
závisle od akejkoľvek inej moci vnútri štátu a  je všetkým vnútroštátnym subjektom 
nadriadený. Súčasná teória štátneho práva uvádza, že jedine štát tvorí a  sankcionuje 
právo v zmysle štátneho práva, uplatňovaného na jeho území. Tradičné medzinárodné 
organizácie združujúce štáty na princípe zvrchovanej rovnosti nemôžu členské štáty 
proti ich vôli zaväzovať. Najvýznamnejším prejavom nadnárodnosti je právomoc orgá-
nov Európskej únie tvoriť právo, ktoré má bezprostrednú záväznosť voči orgánom EÚ, 
členským štátom a aj voči fyzickým a právnickým osobám. V rámci procedúry schva-
ľovania aktov sa uplatňuje inštitút kvalifikovanej väčšiny pri hlasovaní (napr. v Rade 
EÚ), čo v meritórnom rozsahu znamená, že prijaté právne akty zaväzujú aj tie členské 
štáty, ktoré tvorili menšinu a boli prehlasované. Svojimi charakteristickými črtami sa 
Európska únia odlišuje od iných medzinárodných organizácií, ktoré vzájomne spolu-
pracujú s členskými štátmi a neukladajú im priamo povinnosti. Inštitút nadnárodnosti 
sa prejavuje pri fungovaní Európskej únie. Európska únia je medzinárodnou organi-
záciou, ktorá nemá úplnú medzinárodnoprávnu subjektivitu ako štáty, ale odvodenú 
od členských štátov. Členské štáty v záujme zabezpečenia fungovania Európskej únie 
delegovali časť výkonu svojich suverénnych práv na Európsku komisiu, Európsky par-
lament, Radu a Súdny dvor. Ich spoločné európske rozhodnutia sú záväzné a konečné.

Vznik Európskej únie znamenal novú etapu formovania vzťahov medzi štátmi a ná-
rodmi Európy, prispel k pozdvihnutiu úrovne procesu európskej integrácie a vytvoril 
predpoklady na budovanie spoločnej Európy bez hraníc. Európska únia nemá vlastné 
územie a s členskými štátmi udržiava styky na diplomatickej úrovni. Slovenská republi-
ka má svoje oficiálne diplomatické zastúpenie v Bruseli, t. j. misiu Slovenskej republiky 
pri Európskej únii. Aj Európska únia má svoje zastúpenie na Slovensku, t. j. zastúpenie 
Európskej komisie na Slovensku. V tab. 1 sú uvedené charakteristické črty nadnárod-
nosti Európskej únie.
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Tabuľka 1 Charakteristické črty nadnárodnosti Európskej únie

Delegovanie 
právomocí

Vlastný právny 
systém

Spoločná  
mena euro Euroobčianstvo

Členské štáty 
dobrovoľne delegujú 
časť výkonu svojich 
suverénnych práv 
na inštitúcie EÚ 
s cieľom splniť ciele 
a úlohy EÚ, pre 
ktoré bola založená.

Právo EÚ je nezávislé 
od právnych 
poriadkov členských 
štátov a je tvorené 
inštitúciami EÚ za 
súčinnosti členských 
štátov. Právo 
EÚ má prednosť 
pred právnymi 
poriadkami 
členských štátov EÚ.

Európska únia má 
spoločnú menu euro. 
Členské štáty patriace 
do eurozóny sa museli 
vzdať svojej menovej 
suverenity. Menovú 
politiku zabezpečuje 
a koordinuje 
Európska centrálna 
banka.

Inštitút 
euroobčianstva je 
odvodený od štátnej 
príslušnosti občana 
k členskému štátu 
EÚ.

Zdroj:  Vlastné spracovanie.

Prejavom nadnárodnosti je aj dojednávanie medzinárodných zmlúv. Je nesporné, že 
spoločná obchodná politika patrí medzi politiky, ktoré sú vo výlučnej pôsobnosti Eu-
rópskej únie. Dojednávanie medzinárodných zmlúv z pohľadu medzinárodného práva 
verejného je určitým znakom suverenity štátu, ktorý vstupuje do zmluvných záväzkov 
a zároveň preberá aj medzinárodnoprávnu zodpovednosť za plnenie týchto záväzkov. 
Ustanovenie článku 216 ZFEÚ explicitne ustanovuje právo Európskej únie uzavierať 
dohody s jednou krajinou alebo s viacerými tretími krajinami, alebo s medzinárodný-
mi organizáciami. Dohody uzavreté Úniou sú záväzné pre inštitúcie Únie a pre členské 
štáty. Postup uzatvárania dohôd je upravený v čl. 219 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie. Konkrétnym príkladom uzatvárania takýchto dohôd je aj dohoda o voľnom ob-
chode uzatvorená medzi Európskou úniou a  jej členskými štátmi a  Južnou Kóreou. 
Oficiálne bola dohoda podpísaná 6. októbra 2010 v Bruseli. Európsky parlament 16. – 
17. februára 2011 dohodu prerokoval a schválil počas plenárneho zasadnutia v Štras-
burgu (Ú. v. EÚ L 127, 14. 5. 2011).

Predmetná dohoda bola prerokovaná aj na zasadnutí vlády Slovenskej republiky 
dňa 4. mája 2011, ktorá vyslovila s dohodou súhlas uznesením č. 293. Národná rada 
Slovenskej republiky dohodu schválila 30. júna 2011 uznesením č.  517 a  rozhodla 
o tom, že dohoda má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi. V súčas-
nosti k najviac diskutovaným témam patrí aj dohoda o transatlantickom obchodnom 
a investičnom partnerstve medzi EÚ a USA (návrh). Cieľom dohody je jednoznačne 
uľahčiť rozvoj obchodných, investičných a finančných vzťahov medzi Spojenými štát-
mi americkými a členskými štátmi Európskej únie. Očakáva sa, že tzv. transatlantické 
hospodárske partnerstvo bude hybnou silou globálnej hospodárskej prosperity. Pred-
metná dohoda je zatiaľ v štádiu rokovania, ale národné autority sa podieľajú na procese 
dojednávania iba v malom rozsahu, pretože navonok vystupujú ako celok, t. j. hlavná 
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časť vyjednávania je v pôsobnosti Európskej komisie. Predmetná dohoda bude zároveň 
prerokovaná a schvaľovaná aj v Národnej rade Slovenskej republiky. Zatiaľ však všetky 
dohody týkajúce sa Európskej únie boli v Národnej rade SR prerokované a schválené, 
takže sa nepredpokladá, že by predmetná dohoda nebola v Národnej rade Slovenskej 
republiky prijatá.

Nadnárodnosť Európskej únie sa prejavuje aj v medzinárodných vzťahoch s medzi-
národnými organizáciami. Spoločná obchodná politika EÚ patrí do výlučnej pôsob-
nosti Európskej únie, t. j. ak koná EÚ v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO), 
vystupuje ako jeden subjekt a je zastúpená Európskou komisiou, a nie členskými štát-
mi. Komisia rokuje o obchodných dohodách a pri orgáne WTO na urovnávanie spo-
rov obhajuje záujmy Európskej únie a jej členských štátov. Komisia pravidelne rokuje 
o otázkach medzinárodného obchodu s Radou a Európskym parlamentom a predkladá 
im správy (Európsky parlament, 2015).

V oblasti menovej politiky sa nadnárodnosť Európskej únie prejavuje najmä v ob-
lasti spolupráce Európskej centrálnej banky a Medzinárodného menového fondu. Pri 
realizácii týchto aktivít je Európska centrálna banka viazaná ustanoveniami čl.  138 
ZFEÚ a čl. 6 ods. 1 a 12 a ods. 5 štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Eu-
rópskej centrálnej banky. Pri hodnotení menovej politiky v eurozóne Medzinárodnému 
menovému fondu je partnerom výlučne Európska centrálna banka. Za mimoriadnych 
okolností môže Európska centrálna banka koordinovať svoje činnosti s  centrálnymi 
bankami štátov nepatriacich do eurozóny.

KOMPETENČNÉ VZŤAHY

Vymedzenie právomocí Únie sa spravuje zásadou prenesenia právomocí na inštitú-
cie Európskej únie, t. j. delegovanie časti výkonu suverénnych práv členských štátov na 
inštitúcie Európskej únie. Podľa zásady prenesenia právomocí, Únia vykonáva iba tie 
právomoci, ktoré na ňu delegovali členské štáty. Únia vykonáva svoje právomoci v sú-
lade so zásadou subsidiarity a proporcionality.

Zásadu subsidiarity môžeme chápať ako účinný prostriedok na presadenie práva 
Európskej únie, ale často je označovaná aj ako politický princíp. V záujme napĺňania 
spoločných únijných cieľov bol do Zmluvy o Európskej únii (1992) zavedený inštitút 
subsidiarity, ktorý vyjadruje kompetenčné vzťahy medzi Európskou úniou a členskými 
štátmi. V súčasnosti je daný inštitút upravený v čl. 5 Zmluvy o Európskej únii a v pro-
tokole (č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality. V zmysle ustanovenia 
čl. 5 ods. 2. ZEÚ Únia koná len v medziach právomocí, ktoré na ňu preniesli členské 
štáty v zmluvách na dosiahnutie cieľov v nich vymedzených. Právomoci, ktoré na Úniu 
neboli v zmluvách prenesené, zostávajú právomocami členských štátov. V danej súvis-
losti je potrebné zohľadniť, že Únia koná v oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej 
právomoci, len v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu 
členské štáty uspokojivo dosiahnuť na ústrednej úrovni alebo na regionálnej a miestnej 
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úrovni, ale z dôvodov rozsahu alebo účinkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie. Dodržiavanie uvedenej zásady zabezpečujú národné parla-
menty členských štátov v súlade s protokolom č. 2. Ako príklad na ilustráciu uplatňo-
vania zásady subsidiarity sme vybrali nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č.  1174/2011 zo 16.  novembra 2011 o  opatreniach na presadzovanie vykonávania 
nápravy nadmernej makroekonomickej nerovnováhy v  rámci eurozóny (Ú. v. EÚ L 
306, 23. 11. 2011). Vzhľadom na to, že ciele EÚ, a to účinné presadzovanie nápravy 
nadmerných makroekonomických nerovnováh v eurozóne, nemožno uspokojivo do-
siahnuť na úrovni členských štátov z dôvodu hlbokých vzájomných obchodných a fi-
nančných väzieb medzi členskými štátmi a takisto vedľajších účinkov vnútroštátnych 
hospodárskych politík na Úniu a eurozónu ako celok, a možno ich lepšie dosiahnuť na 
úrovni Únie, Únia prijala opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa čl. 5 Zmluvy 
o Európskej únii (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).

Okrem zásady subsidiarity sa pri výkone právomocí aplikuje aj inštitút propor-
cionality (vyváženosti, úmernosti). Podľa zásady proporcionality neprekračuje obsah 
a forma činnosti Únie rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmlúv (čl. 5 
ods. 4 ZEÚ).

V oblasti správneho uplatňovania princípu subsidiarity existuje málo prípadov, keď 
rozhodoval Súdny dvor Európskeho spoločenstva (ES). Ako príklad sme si vybrali roz-
hodnutie v právnej veci C-84/94 z 12. novembra 19967 vo veci zrušenia ustanovenia 
čl.  5 v  smernici Rady 93/104 predložený Spojeným kráľovstvom. Predmetom sporu 
bolo stanovenie minimálnej dĺžky pracovného času8. Súdny dvor ES uznal, že ustanove-
nie tejto smernice nepatrí do rámca kompetencie ohraničenej v čl. 118 a Zmluvy o zalo-
žení Európskeho spoločenstva a toto ustanovenie zrušil. Bez toho, aby to bolo záväzné, 
toto ustanovenie privilegovalo nedeľu ako deň na odpočinok pracujúcich počas pracov-
ného týždňa. V ďalších námietkach Súdny dvor ES rozhodol nepokračovať v konaní.9

Vecný rozsah jednotlivých právomocí Európskej únie a členských štátov sa veľmi 
líši v závislosti od druhu oblastí delegovaných členskými štátmi na inštitúcie Európskej 
únie. Právomoci, ktoré neboli členskými štátmi delegované na inštitúcie EÚ, patria aj 
naďalej do pôsobnosti členských štátov. Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa 
Zmluva o Európskej únii, Zmluva o založení Európskeho spoločenstva a Zmluva o za-
ložení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, explicitne ustanovuje oblasti 
patriace do pôsobnosti Európskej únie a činnosti patriace do pôsobnosti členských štá-
tov. Podľa ustanovenia čl. 3 ZFEÚ Únia vykonáva výlučnú právomoc v nasledujúcich 
oblastiach: colná únia, uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže potrebných na fun-

7 Spojené kráľovstvo proti Rade, rozhodnutie z 12. novembra 1996, C-84/94, Rec., s.- 5793 a ďalšie.
8 Smernica bola prijatá na základe článku 118 A Zmluvy o ES (nový článok 138) o ochrane zdravia 

a bezpečnosti pri práci.
9 Pozri bod 37 rozhodnutia.
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govanie vnútorného trhu, spoločná obchodná politika, menová politika (štáty eurozó-
ny), spoločná politika rybolovu. Únia má výlučnú právomoc uzavrieť medzinárodnú 
zmluvu, ak je tak ustanovené v právnom akte alebo v zmluve (ZFEÚ).

K politikám, ktoré sú vykonávané spoločne členskými štátmi a Úniou (členské štáty 
vykonávajú svoju právomoc len v rozsahu, v akom Únia svoju právomoc nevykonáva) 
podľa článku 4 ZFEÚ, patria: vnútorný trh, sociálna politika, hospodárska, sociál-
na a územná súdržnosť, poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, životné prostredie, 
ochrana spotrebiteľa, doprava, transeurópske siete, energetika, politika bezpečnosti, 
spravodlivosti, ochrana verejného zdravia. Uvedené politiky vykonávajú členské štáty 
v súlade s právnymi aktmi prijímanými inštitúciami Európskej únie. Právomoc vyko-
návať činnosti na podporu, koordináciu alebo doplnkové činnosti členských štátov je 
upravená v článku 6 ZFEÚ. Tieto podporné činnosti zahŕňajú: ochranu a zlepšovanie 
zdravia občanov, kultúru, cestovný ruch, priemyselnú politiku, vzdelávanie, civilnú 
ochranu a administratívnu spoluprácu.

Okrem týchto činností má Európska únia právomoc v  súlade s  ustanoveniami 
Zmluvy o  Európskej únii určovať a  vykonávať zahraničnú a  bezpečnostnú politiku 
vrátane spoločnej obrannej politiky. Európska únia je oprávnená prijať opatrenia na 
zabezpečenie koordinácie politík členských štátov (čl. 5 ods. 2 ZFEÚ). Koordinácia sa 
vzťahuje na hospodársku politiku, na sociálnu politiku a politiku zamestnanosti.

ROZDIELNE PRÁVA A POVINNOSTI 
ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Súčasný vývoj Európskej únie nenasvedčuje tomu, že by európska integrácia fungo-
vala podľa posolstiev R. Schumana a J. Monneta, ktorí sú pomerne často označovaní 
za otcov európskej integrácie. Európska únia navonok funguje ako súrodé medzinárod-
né spoločenstvo suverénnych a zvrchovaných štátov, ale v skutočnosti možno hovoriť 
o viacerých zoskupeniach štátov patriacich do tohto únijného spoločenstva. Záujmy 
jednotlivých štátov sú rôzne a  ich postup pri plnení úloh nie je jednotný. Pomerne 
často členské štáty v rámci právnej úpravy požadujú výnimky z dohodnutých textov 
dokumentov aj zmlúv. Členské štáty možno preto rozdeliť do rôznych skupín. V rámci 
členenia možno badať určitú spolupatričnosť medzi štátmi, ako sú napríklad Belgicko, 
Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Francúzsko.

Zmluva o Európskej únii ustanovuje spoločné ciele Európskej únie. Európska únia 
si kladie za cieľ presadzovať mier, svoje hodnoty a blaho svojich národov. Znamená to, 
že Európska únia prispieva k udržaniu mieru vo svete a podporuje blaho a prosperitu 
občanov členských štátov. Z uvedeného je zrejmé, že členské štáty sa síce hlásia k spo-
ločným únijným cieľom a hodnotám, ale v mnohých prípadoch sú ich národné záujmy 
povýšené nad únijné. Z hľadiska historických faktov sa pozitívne javí, že pokiaľ exis-
tovali tri Európske spoločenstvá a počet členských štátov bol 15, pritom aj ekonomiky 
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členských štátov boli pomerne vyrovnané až na Grécko, Španielsko a Portugalsko, me-
dzinárodné spoločenstvo fungovalo bez problémov. Ekonomická integrácia bola prio-
ritou všetkých štátov, pričom neboli ani presne stanovené kompetencie Európskych 
spoločenstiev a členských štátov. Systém ekonomickej integrácie sa začal meniť na sys-
tém menovej integrácie, hospodárskej koordinácie, systém spoločných politík. Členské 
štáty vo viacerých oblastiach delegujú časti výkonu svojich suverénnych práv na inšti-
túcie Európskej únie. Tento zásah do kompetencií štátu oslabuje štátnu suverenitu. 
Nesporné je aj zastupovanie členských štátov vo Svetovej obchodnej organizácii. Na 
to, aby mohla Európska únia fungovať, vytvorila svoj vlastný právny poriadok, ktorý 
nazývame právo Európskej únie. Právo Európskej únie prešlo značným vývojom. V sú-
časnosti je systém únijného práva pomerne komplikovaný, čomu nasvedčuje aj zvyšu-
júci sa počet vecí riešených európskymi súdmi (Luxemburg). Právo Európskej únie je 
systémom zmlúv, právnych aktov a zásad. Vymedzuje pravidlá správania sa subjektov, 
na ktoré sa zmluvy, právne akty a zásady vzťahujú a ktorých dodržiavanie je vynúti-
teľné. Predstavuje samostatný právny systém, ktorý platí na území jej členských štátov 
popri vnútroštátnom práve jednotlivých členských štátov. Právo Európskej únie sa stá-
va zároveň aj súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky v zmysle čl. 7 ods. 2 
Ústavy Slovenskej republiky. Právo Európskej únie sa vyznačuje prednosťou pred vnút-
roštátnym právom členských štátov a priamou uplatniteľnosť na území členských štá-
tov. Základnou úlohou práva Európskej únie je vytvoriť právny základ na fungovanie 
Európskej únie, vnútorného trhu a sektorových politík. V súčasnosti slúži najmä pre 
potreby regulácie právnych vzťahov členských štátov a Európskej únie. Súčasná EÚ-28 
je ekonomicky integrovaná a  snaží sa o  vytvorenie homogénneho medzinárodného 
spoločenstva, pričom postoje najvyšších predstaviteľov štátov sa v niektorých politi-
kách odlišujú. Rôzne ekonomiky, sociálne systémy a politické ciele jednotlivých štátov 
nie je možné zjednotiť za niekoľko rokov. Pôvodné členské štáty Európskych spolo-
čenstiev nemuseli prechádzať ťažkým transformačným procesom, zmenou politického, 
právneho a ekonomického systému ako štáty strednej a východnej Európy. Ani po dva-
násťročnom členstve v Európskej únii nie je politická a ekonomická situácia v týchto 
štátoch priaznivá, štáty zaznamenávajú vysoký nárast kriminality, korupcie a chudoby.

Európska únia – veľké medzinárodné spoločenstvo štátov Európy vzniklo na účel:
• vytvorenia pevných základov na budovanie spoločnej Európy,
• rešpektovania princípov slobody, demokracie, ľudských práv a základných slobôd 

a právneho štátu,
• prehlbovania solidarity medzi národmi pri rešpektovaní národnej histórie, kultúry 

a tradícií,
• posilnenia a zblíženia ekonomík a zavedenia hospodárskej a menovej únie vrátane 

jednotnej a stabilnej meny,
• podporovania hospodárskeho a sociálneho pokroku svojich národov so zreteľom na 

zásady trvalo udržateľného rozvoja a v rámci fungovania vnútorného trhu a posil-
nenia súdržnosti a ochrany životného prostredia,
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• zavedenia spoločného občianstva pre všetkých štátnych príslušníkov jednotlivých 
členských štátov,

• uskutočňovania spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky,
• pokračovať v procese čoraz užšieho spojenectva medzi národmi Európy.

Európska únia sa snaží prijímať opatrenia, aby boli napĺňané uvedené ciele. Štá-
ty sú povinné podieľať sa na spoločných únijných cieľoch a na presadzovaní únijných 
 záujmov.

Európska integrácia podľa Moravcsika (1998) reflektuje tri faktory:
• po prvé, formovanie vnútroštátnych (národných) preferencií (záujmov, cieľov),
• po druhé, proces medzištátneho vyjednávania smerujúci k presadeniu vnútroštátne 

formulovaných preferencií a odzrkadľujúci relatívnu silu jednotlivých štátov a
• po tretie, stimuly smerujúce k zvýšeniu spoľahlivosti dojednaných medzištátnych 

záväzkov.
Takýto pohľad na európsku integráciu možno chápať aj ako spojenectvo štátov, 

v dôsledku ktorého sú národné záujmy podriaďované spoločným únijným záujmom.

CHARTA ZÁKLADNÝCH PRÁV EURÓPSKEJ ÚNIE

Súčasťou zmluvy z  Lisabonu je aj Charta základných práv Európskej únie (čl.  6 
ZEÚ), ktorá má rovnakú právnu silu ako Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungo-
vaní Európskej únie (Čl. 6 ZEU, Ú. v.EÚ C 83 z 30. 3. 010, s. 19). Na základe uve-
deného patrí k prameňom práva Európskej únie. Medzinárodná zmluvná prax pozná 
inštitút výhrady, ktorý možno uplatniť pri podpisovaní medzinárodných dohovorov 
a zmlúv. V nadväznosti na prevzatie záväzkov vyplývajúcich z Charty základných práv 
Európskej únie si uplatnili inštitút výhrady k niektorým ustanoveniam štáty Česká re-
publika, Poľsko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Znamená to, 
že pri vykonávaní ustanovení charty sú viazané protokolmi týkajúcimi sa vykonávania 
Charty základných práv Európskej únie. V protokole č. 30 o uplatňovaní Charty zá-
kladných práv Európskej únie na Poľsko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Sever-
ného Írska sú upravené niektoré aspekty uplatňovania charty v uvedených členských 
štátoch (protokol č. 30 o uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie na Poľ-
sko a Spojené kráľovstvo, 2010).

Podľa ustanovenia čl. 1 ods.1 charty „Chartou sa nerozširuje možnosť Súdneho dvora 
Európskej únie, ani iného súdu či súdneho orgánu Poľska alebo Spojeného kráľovstva, aby 
určil, či sú zákony, iné právne predpisy či administratívne ustanovenia, postupy alebo ko-
nanie Poľska alebo Spojeného kráľovstva v súlade so základnými právami, slobodami a zá-
sadami, ktoré opätovne potvrdzuje“. Ustanovenie čl. 1 ods. 2 charty upravuje, že „žiadne 
ustanovenie hlavy IV charty nevytvára práva, ktorých sa možno súdne domáhať, uplatni-
teľné v Poľsku alebo v Spojenom kráľovstve okrem prípadov, keď sú tieto práva ustanovené 
vo vnútroštátnych právnych predpisoch Poľska alebo Spojeného kráľovstva“ (Charta základ-
ných práv EÚ, Ú. v. EÚ C 83/2010).
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Osobitosti o uplatňovaní charty sa vzťahujú aj na Českú republiku, upravené vo 
Vyhlásení č. 53 Českej republiky k Charte základných práv Európskej únie. V merite veci 
bola daná problematika prerokovaná na zasadnutí Európskej rady v dňoch 29. a 30. 
októbra 2009 (Dok. l5265/09 CONCL 3) (Vyhlásenie Českej republiky k Charte zá-
kladných práv Európskej únie, Ú.v.EU C 83, s. 355). Podľa daného vyhlásenia žiadne 
ustanovenie charty sa nebude vykladať ako obmedzenie alebo narušenie ľudských práv a zá-
kladných slobôd, ktoré sú v oblasti svojej pôsobnosti uznané právom Únie a medzinárodný-
mi zmluvami, ktorých zmluvnou stranou je Únia.

Charta základných práv Európskej únie sa vykonáva v troch členských štátoch roz-
dielne, hoci všetky členské štáty vyjadrili súhlas s ustanovením čl. 6 Zmluvy o Európ-
skej únii, že Únia uznáva práva, slobody a zásady uvedené v Charte základných práv Eu-
rópskej únie (čl. 6 ZEU, Ú. v.EÚ C 83, s. 19).

UZNANIE SYMBOLOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Medzinárodné organizácie majú typické znaky, symboly, ktoré používajú aj ako svo-
je logo. Európska únia má typický znak, vlajku s dvanástimi žltými hviezdičkami uspo-
riadanými do kruhu na modrom pozadí. Číslo dvanásť neznamená počet členských 
štátov, ale harmóniu medzi národmi Európy. Tento symbol je vyobrazený na všetkých 
materiáloch Európskej únie, na minciach a bankovkách a pod.

Niektoré členské štáty Európskej únie (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Grécko, Litva, 
Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Rakúsko, Portugalsko, Rumunsko, Slo-
vinsko a Slovensko, Španielsko, Taliansko) vo Vyhlásení č. 52 k symbolom Európskej 
únie (Ú. V. EÚ, C 83, 30. 3. 2010) uznali symboly Európskej únie, ku ktorým patria:
• vlajka predstavujúca kruh dvanástich zlatých hviezd na modrom pozadí,
• hymna vychádzajúca z „Ódy na radosť“ z Deviatej symfónie Ludwiga van Beetho-

vena,
• heslo „Zjednotení v rozmanitosti“,
• euro ako mena Európskej únie,
• Deň Európy 9. máj.

Uvedená skutočnosť dokazuje, že spomedzi všetkých členských štátov Európskej 
únie iba niektoré uznali symboly Európskej únie. Zaujímavý je podstatný fakt, že me-
dzi týmito štátmi nie sú štáty, ktoré boli pri zrode Európskych spoločenstiev (Holand-
sko, Francúzsko). Dnes je nespochybniteľné, že tieto symboly sú takými symbolmi, 
ako majú štáty (hymna, vlajka, mena).

HOSPODÁRSKA A MENOVÁ ÚNIA

Nadobudnutím platnosti Zmluvy o Európskej únii, známej aj ako Maastrichtská 
zmluva, boli položené základy formovania hospodárskej a menovej únie (HMÚ). Cie-
ľom hospodárskej a menovej únie je podporovať vyvážený a udržateľný hospodársky 
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rast v EÚ. Predmetná zmluva bola viackrát novelizovaná a  súčasná Zmluva o  fun-
govaní Európskej únie v  Hlave VIII upravuje problematiku hospodárskej a  meno-
vej politiky (ZFEÚ).10 Okrem uvedenej zmluvy upravuje menovú politiku aj štatút 
Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, pripojený ako 
protokol k Zmluve o fungovaní Európskej únie. Z hľadiska zodpovednosti a realizá-
cie hospodárskej a menovej politiky sa uplatňuje duálny systém. Hospodárska politika 
členských štátov podlieha koordinácii so zreteľom na spoločné únijné ciele, pretože 
v nadväznosti na ustanovenie čl. 121 ZFEÚ členské štáty považujú svoje hospodár-
ske politiky za vec spoločného záujmu. Koordinácia hospodárskych politík členských 
štátov v rámci Únie zahŕňa dodržiavanie hlavných zásad zameraných na stabilné ceny, 
zdravé verejné financie a menové podmienky a udržateľnú platobnú bilanciu. Pri vy-
konávaní hospodárskej politiky členské štáty konajú v súlade so zásadou otvoreného 
trhového hospodárstva so zreteľom na správne uplatňovanie pravidiel hospodárskej 
súťaže (čl. 121 Zmluva o  fungovaní Európskej únie, Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010). 
Podľa ustanovenia čl. 120 ZFEÚ Únia môže prijať hlavné smery hospodárskej politi-
ky s odporúčaniami adresovanými tvorcom makroekonomickej a štrukturálnej politi-
ky (čl. 120 Zmluva o fungovaní Európskej únie, Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010). Hlavné 
smery hospodárskej politiky, ktoré prijala Rada EÚ na základe odporúčania Komisie, 
boli počas prvých desiatich rokov existencie HMÚ jedným z hlavných nástrojov ko-
ordinácie politík.

Súčasťou hospodárskej politiky je aj rozpočtová politika, ktorá zohľadňuje urči-
té národné špecifiká. Pri určovaní hospodárskych politík štátov eurozóny je dôležité 
zohľadniť svetové hospodárstvo a obchod. Hospodársky vývoj a hospodárske politiky 
štátov eurozóny môžu v značnom rozsahu ovplyvňovať svetové hospodárstvo, napr. 
prostredníctvom obchodu a výmenných kurzov. Členské štáty patriace do eurozóny 
však podriadili národné hospodárske politiky spoločnej menovej politike v  záujme 
zachovania menovej a cenovej stability. Zodpovednosť za menovú a kurzovú politiku 
majú štáty patriace do eurozóny. Eurozóna vznikla v januári 1999, keď Európska cen-
trálna banka (ďalej len ECB) prebrala zodpovednosť za menovú politiku od národ-
ných centrálnych bánk jedenástich členských štátov EÚ. Vytvorenie eurozóny a novej 
nadnárodnej finančnej inštitúcie, t. j. Európskej centrálnej banky, bolo významným 
medzníkom v dlhom a zložitom procese európskej integrácie. V dôsledku zavedenia 
spoločnej meny euro sa európska integrácia ešte viac prehĺbila. Povinnosťou členských 
štátov eurozóny je, aby pri výkone menovej politiky rešpektovali záväzky vyplývajúce 
z členstva v eurozóne, ku ktorým sa zaviazali. Európska centrálna banka má na me-
dzinárodných finančných trhoch významné postavenie, pretože je centrálnou bankou 
druhej najväčšej ekonomiky sveta a súčasťou Eurosystému. Typickými znakmi meno-
vej únie sú: spoločná mena, centrálna banka, podriadenie národných záujmov v ob-

10 Zmluva o fungovaní Európskej únie, Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010.
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lasti menovej politiky spoločným záujmom EÚ. Prijatie a zavedenie spoločnej meny 
eura znamenalo v rámci procesu európskej integrácie pre všetky členské štáty veľkú 
zmenu, pretože integrácia národných centrálnych bánk do Európskeho systému cen-
trálnych bánk (ESCB) sa stali znakom nadnárodnosti systému centrálneho bankov-
níctva v Európe. V danej súvislosti považujeme za významné poukázať na skutočnosť, 
že hospodárska a menová únia je realizovaná formou diferencovanej integrácie, t. j. 
v rámci menovej únie vystupujú štáty patriace do eurozóny a štáty nepatriace do eu-
rozóny.

Cieľom hospodárskej a menovej únie je podporovať vyvážený a udržateľný hospo-
dársky rast v  EÚ. Hospodárska integrácia štátov Európy prináša výhody (odstraňo-
vanie transakčných rozdielov, prílev zahraničných investícií a  pod.), čo sa pozitívne 
prejavuje v jednotlivých členských štátoch aj na úrovni Európskej únie. Vznikajú tak 
podmienky pre hospodársku stabilitu, vyšší hospodársky rast a väčšiu zamestnanosť, 
z čoho priamo profitujú občania EÚ (Európska komisia, 2013a).

Zavedením spoločnej meny euro sa prehĺbila hospodárska a  finančná integrácia. 
V záujme napĺňania cieľov týkajúcich sa menovej únie je potrebné, aby národné hospo-
dárske politiky boli zamerané na stabilitu a aby zodpovedali spoločnej menovej politi-
ke a jej hlavnému cieľu udržiavať cenovú stabilitu v zmysle ustanovení zmluvy. V roku 
2002 sa euro stalo oficiálnou menou používanou v platobnom styku v niektorých štá-
toch, ktoré splnili kritériá a vzdali sa menovej suverenity. Spoločná mena euro sa po-
užíva ako platidlo na svetových trhoch rezidentmi štátov nepatriacich do eurozóny. 
Euro sa používa v niektorých štátoch nepatriacich do eurozóny ako rezervná alebo re-
ferenčná mena. Do skupiny štátov, ktoré sú označované ako štáty patriace do eurozó-
ny, patria: Belgicko, Cyprus, Estónsko, Holandsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Litva, Lo-
tyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, 
Taliansko, Španielsko (E-19). Tieto štáty sú zaradené do prísneho menového režimu 
a musia sa podriadiť aj spoločnej koordinácii zo strany Európskej centrálnej banky. 
Ostatné členské štáty EÚ nepariace do eurozóny sa podieľajú na menovej politike tým, 
že sú zaradené aj do Európskeho systému centrálnych bánk. Viaceré členské štáty EÚ 
(Veľká Británia, Švédsko) nepatriace do eurozóny vzhľadom na výkonnosť ich ekono-
miky a hospodársky rast určite spĺňajú konvergenčné kritériá, ale z rôznych dôvodov 
nepožiadali o členstvo v eurozóne. Zaradenie do eurozóny má nielen ekonomické dô-
sledky, ale aj národno-politické, ak berieme do úvahy, že zákonné platidlá štátov sym-
bolizujú aj časť ich národnej suverenity, identity a histórie.

PAKT STABILITY A RASTU

V záujme zabezpečenia stability menovej politiky bol vytvorený inštitút Pakt sta-
bility a rastu. Pakt stability a rastu je právnym nástrojom a kľúčovým nástrojom na 
koordináciu a usmerňovanie hospodárskych politík členských štátov v rámci Európ-
skej únie. Podľa platnej právnej úpravy právnym rámcom na realizáciu Paktu stability 
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a rastu sú ustanovenia čl. 121 ZFEÚ (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010) (mnohostranný 
dohľad), ustanovenia čl. 126 ZFEÚ (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010) (postup pri nadmer-
nom deficite) a protokol č. 12 o postupe pri nadmernom deficite. Okrem primárnej 
právnej úpravy existuje aj široké spektrum sekundárnych právnych aktov, ktoré upra-
vujú problematiku zabezpečenia vykonávania fiškálnych politík členských štátov EÚ. 
História Paktu stability a rastu siaha do roku 1997, keď boli prijaté prvé nasledujúce 
nariadenia:
• nariadenie Rady č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpoč-

tov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii v znení neskorších 
zmien (Ú. v. ES L 207 z 2. 8. 1997),

• nariadenie Rady č.  1467/97 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri 
nadmernom schodku v znení neskorších zmien (Ú. v. ES L 209 z 2. 8. 1997).

PAKT EURO PLUS

Na uvedené nástroje koordinácie hospodárskej politiky nadväzuje Pakt euro plus, 
ktorý prijali najvyšší predstavitelia štátov eurozóny a iných členských štátov na sami-
te 25. marca 2011 so zámerom určiť oblasti kľúčového významu na zvýšenie konku-
rencieschopnosti v eurozóne. Pakt euro plus vytvára predpoklady na posilnenie eko-
nomického piliera hospodárskej a menovej únie rozšírením koordinácie hospodárskej 
politiky na oblasti patriace do národnej pôsobnosti, predovšetkým v súvislosti s kon-
kurencieschopnosťou, zamestnanosťou a dlhodobou udržateľnosťou verejných financií. 
Špecifikom Paktu je, že združuje aj štáty nepatriace do eurozóny (Bulharsko, Dánsko, 
Poľsko a Rumunsko). Táto skutočnosť bola aj dôvodom, že súbor opatrení má pome-
novanie Pakt euro plus. Pakt pre euro plus je dôležitým nástrojom na prepojenie hospodár-
skej a fiškálnej politiky s ďalšími oblasťami, ktoré sú bližšie ku každodennej hospodárskej 
činnosti (napríklad politiky v oblasti priemyslu, vzdelávania, výskumu a vývoja) (Európ-
ska únia, 2013a).

EURÓPSKY MECHANIZMUS PRE STABILITU

Na základe ustanovenia čl. 48 ods. 6 Zmluvy o Európskej únii bolo prijaté rozhod-
nutie Európskej rady č. 2011/99/EÚ, ktorým sa mení a dopĺňa čl. 136 Zmluvy o fun-
govaní Európskej únie v súvislosti so zavedením mechanizmu o stabilite pre členské 
štáty, ktorých menou je euro (Ú. v. EÚ L 91, 6. 4. 2011). V zmysle uvedeného ustano-
venie ods. 3 čl. 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie potom znie:

„Členské štáty, ktorých menou je euro, môžu vytvoriť mechanizmus pre stabilitu, ktorý 
sa má v nevyhnutných prípadoch aktivovať na zabezpečenie stability eurozóny ako celku. 
Poskytnutie akejkoľvek požadovanej finančnej pomoci v rámci mechanizmu bude podliehať 
prísnej podmienenosti.“
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V dôsledku uvedenej zmeny ustanovenia čl.  136 ZFEÚ bol vytvorený Európsky 
stabilizačný mechanizmus na základe Zmluvy o založení Európskeho mechanizmu pre 
stabilitu,11 ktorú možno považovať za právny nástroj globálnej stratégie na posilne-
nie hospodárskej a menovej únie. Mechanizmus funguje ako medzivládna organizácia 
s právnou subjektivitou, založená na základe rámcovej zmluvy. Zmluvnými stranami 
sú štáty patriace do eurozóny.

Predchodcom Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM, Euroval 2) bol Eu-
rópsky finančný stabilizačný mechanizmus (EFSM, Euroval 1), ktorého činnosť bola 
ukončená v júni 2013.12

V súčasnosti už neposkytuje finančné prostriedky, ale funguje ako administrátor už 
vyplatenej finančnej pomoci niektorým členským štátom. Európsky stabilizačný me-
chanizmus zhromažďuje finančné prostriedky a na základe prísnej podmienenosti pri-
meranej vybranému nástroju finančnej pomoci poskytuje podporu stabilitu v prospech 
jeho členov, ktorí majú závažné finančné problémy alebo im takéto problémy hrozia.

O poskytnutí finančnej pomoci rozhoduje Rada guvernérov jednohlasne. Európ-
ska komisia v  spolupráci s  ECB a  MMF následne dohodne memorandum o  poro-
zumení, ktoré obsahuje konkrétne detaily pomoci. Dohodu o  poskytnutí finančnej 
pomoci schvaľuje Správna rada mechanizmu. Úverová pomoc sa poskytuje štátom eu-
rozóny, ktoré potrebujú refinancovať svoj dlh, aby nebola ohrozená dôvera eurozóny. 
Získanie úveru je podmienené prísnymi podmienkami.

Za príslušných podmienok je ESM oprávnený využiť v prospech svojich členov tie-
to úverové nástroje:
• poskytovať pôžičky v rámci programu makroekonomických úprav,
• nakupovať dlhopisy na primárnych a sekundárnych dlhopisových trhoch,
• poskytovať preventívnu finančnú pomoc v podobe úverových liniek,
• financovať rekapitalizáciu finančných inštitúcií prostredníctvom pôžičiek vládam 

členov ESM (Európska komisia, 2013 b).
Objemy finančnej pomoci sú prerokúvané aj Európskou komisiou. Majetková 

účasť Slovenskej republiky v EMS bola schválená ratifikáciou Zmluvy, ktorou sa zria-
ďuje EMS13, a realizácia zmluvných záväzkov, ktoré Slovenskej republike vyplývajú, 

11 Zmluva o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu medzi Belgickým kráľovstvom, Spolko-
vou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym 
kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxem-
burským veľkovojvodstvom, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugal-
skou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou a Fínskou republikou (oznáme-
nie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 295/2012 Z. z.).

12 Nariadenie Rady (EÚ) č. 407/2010 z 11. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky finančný sta-
bilizačný mechanizmus, Ú. v. EÚ L 118, 12. 5. 2010.

13 Zmluva, ktorou sa zriaďuje EMS bola schválená Národnou radou SR uznesením č. 48 zo dňa 22. 
júna 2012. V Zbierke zákonov bola uverejnená oznámením MZV SR č. 295/2012.
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sa riadi zákonom č. 296/2012 Z. z. o Európskom mechanizme pre stabilitu a o do-
plnení niektorých zákonov. Cieľom zákona je vytvoriť legislatívne podmienky na 
výkon a správu akcionárskych práv a povinností Slovenskej republiky v Európskom 
mechanizme pre stabilitu. Zákon upravuje postavenie Slovenskej republiky v rámci 
mechanizmu ako akcionára, s čím je spojené aj právo získať pôžičku a aj povinnosť 
splatiť svoje upísané imanie. Slovenská republika má zastúpenie v Rade guvernérov 
a v Správnej rade mechanizmu. Výkon akcionárskych práv zabezpečuje Ministerstvo 
financií Slovenskej republiky. Základné imanie EMS v objeme 700 mld. eur (z toho 
podiel SR: 5,786 mld. eur) je štruktúrované takto (Návrh na použitie štátnych fi-
nančných aktív na splatenie majetkovej účasti Slovenskej republiky v  Európskom 
mechanizme pre stabilitu):
• 80 mld. eur vo forme splatených akcií (z toho podiel SR: 659,2 mil. eur),
• 620 mld. eur vo forme akcií splatných na vyzvanie (z toho podiel SR: 5,109 mld. 

eur).
Zmluva o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu bola aj predmetom súd-

neho sporu, keď Súdny dvor v právnej veci C-370/12 Pringle rozhodoval na podnet 
T. Pringla, poslanca írskeho parlamentu (Judgment of 27 November 2012, Pringle 
(C-370/12, Publié au Recueil numérique). Dôvodom bola zmena a doplnenie Zmlu-
vy o fungovaní Európskej únie rozhodnutím Európskej rady o ustanovenie čl. 136 
ZFEÚ. Podľa jeho názoru bola táto zmena protiprávna. Následne T. Pringle tvrdil, že 
ratifikáciou, schválením a prijatím zmluvy EMS Írsko na seba prevzalo záväzky, kto-
ré sú nezlučiteľné s uvedenými zmluvami. Súdny dvor EÚ rozhodol, že ustanovenia 
ZEÚ, ZFEÚ ani všeobecná zásada účinnej súdnej ochrany nebránia uzavretiu a rati-
fikácii zmluvy EMS a že táto zmena a doplnenie nezasahuje do výlučných právomocí, 
ktoré má EÚ v oblastiach menovej politiky alebo koordinácie hospodárskych politík 
členských štátov. V  danej súvislosti je pozoruhodné stanovisko Súdneho dvora vo 
veci výlučnej právomoci Únie v oblasti menovej politiky pre členské štáty, ktorých 
menou je euro. Súdny dvor opätovne uviedol, že cieľom tejto politiky je udržať ceno-
vú stabilitu. Činnosti EMS však nepatria do tejto politiky, keďže jeho cieľom nie je 
udržať cenovú stabilitu, ale uspokojiť potreby financovania členov EMS. Súdny dvor 
zároveň potvrdil aj právo členských štátov uzatvoriť medzi sebou dohodu o zriadení 
mechanizmu stability, t. j. Zmluvu o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu, 
ak táto bude v súlade s únijnými právnymi predpismi (Súdny dvor Európskej únie, 
2012).

Z uvedených mechanizmov boli poskytnuté finančné prostriedky štátom, ktoré 
sa ocitli v ťažkostiach. Napríklad Grécku bola schválená pôžička z EFSM v objeme 
80 mld. eur (máj 2010 – apríl 2012). V roku 2012 bola Grécku z EFSM schválená 
pôžička vo výške 144,6 mld. eur (marec 2012  – december 2014). Okrem Grécka 
bola pôžička poskytnutá z EFSM aj Írsku v objeme 17,7 mld. eur, Portugalsku v ob-
jeme 26 mld. eur a Španielsku v objeme 41,3 mld. eur (European Stability Mecha-
nism).
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V dôsledku porušovania pravidiel štátmi patriacimi do eurozóny bol prijatý súbor 
opatrení, známy ako tzv. balík šiestich právnych predpisov (päť nariadení a jedna smer-
nica):
• nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1174/2011 zo 16. novembra 

2011 o opatreniach na presadzovanie vykonávania nápravy nadmernej makroeko-
nomickej nerovnováhy v rámci eurozóny (Ú. v. EÚ L 306, 23. 11. 2011),

• nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1175/2011 zo 16. novembra 
2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 o posilnení do-
hľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koor-
dinácii (Ú. v. EÚ L 306, 23. 11. 2011),

• nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1176/2011 zo 16. novembra 
2011 o  prevencii a  náprave makroekonomických nerovnováh (Ú. v. EÚ L 306, 
23. 11. 2011),

• nariadenie Rady (EÚ) č. 1177/2011 z 8. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺ-
ňa nariadenie (ES) č. 1467/97 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri 
nadmernom schodku (Ú. v. EÚ L 306, 23. 11. 2011),

• nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1173/2011 zo 16. novembra 
2011 o  účinnom presadzovaní rozpočtového dohľadu v  eurozóne (Ú. v. EÚ L 
306, 23. 11. 2011),

• smernica Rady 2011/85/EÚ z  8. novembra 2011 o požiadavkách na rozpočtové 
rámce členských štátov (Ú. v. EÚ L 306, 23. 11. 2011).
Prijaté opatrenia pomáhajú napĺňať ciele EÚ a vytvárajú predpoklady na zabezpe-

čenie dohľadu nad fiškálnymi politikami, ako aj nad makroekonomickými politikami 
a štrukturálnymi reformami.

ZMLUVA O STABILITE, KOORDINÁCII A SPRÁVE 
V HOSPODÁRSKEJ A MENOVEJ ÚNII

V záujme zabezpečenia stability eurozóny ako celku a udržiavania zdravých a udr-
žateľných verejných financií bola prijatá medzivládna Zmluva o stabilite, koordinácii 
a správe v hospodárskej a menovej únii (rozpočtová zmluva).14 Zmluvnými stranami 
sú členské štáty eurozóny, t. j. Belgické kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Es-
tónska republika, Írsko, Helénska republika, Španielske kráľovstvo, Francúzska repub-
lika, Talianska republika, Cyperská republika, Luxemburské veľkovojvodstvo, Malta, 
Holandské kráľovstvo, Rakúska republika, Portugalská republika, Slovinská republika, 
Slovenská republika a Fínska republika a iné členské štáty EÚ, t. j. Bulharská repub-
lika, Dánske kráľovstvo, Lotyšská republika, Litovská republika, Maďarsko, Poľská re-
publika, Rumunsko a Švédske kráľovstvo, na ktoré sa vzťahujú iba niektoré ustanove-

14 Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii Zb. z. č. 18/2013.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1412158671390&uri=URISERV:ec0021
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nia zmluvy. Všetky členské štáty, okrem Veľkej Británie a Českej republiky podpísali 
zmluvu, ktorá sprísňuje fiškálnu disciplínu štátov eurozóny. V danej súvislosti môžeme 
hovoriť aj o prehlbovaní integrácie medzi určitou skupinou členských štátov, t. j. štáty, 
ktoré sú členskými štátmi eurozóny, majú iné prioritné ciele ako štáty, ktoré nepatria 
do eurozóny.

Zámerom rozpočtovej zmluvy je posilnenie koordinácie hospodárskych politík 
a zlepšenie správy eurozóny, a to v záujme podpory dosiahnutia cieľov Európskej únie 
spočívajúcich v udržateľnom raste, zamestnanosti, konkurencieschopnosti a sociálnej 
súdržnosti (čl. 1 RZ). Prostriedkom na dosiahnutie rozpočtovej disciplíny sú opatrenia 
tvoriace tzv. rozpočtový pakt, uvedené v čl. 3 až 8 rozpočtovej zmluvy. Článok 3 roz-
počtovej zmluvy ustanovuje pravidlá o vyrovnaných rozpočtoch (dlhová brzda), ktoré 
musia členské štáty transponovať do národnej právnej úpravy na úrovni ústavného 
právneho predpisu, pričom dodržiavanie pravidiel podlieha kontrole Súdneho dvora 
EÚ (čl. 8). Súdny dvor EÚ má právo preskúmavať dodržiavanie pravidiel o rozpočto-
vej disciplíne a ukladať sankcie za ich nedodržiavanie (čl. 273 ZFEÚ). Inými slovami, 
predmetnou zmluvou sa zavádzajú „pravidlo o vyrovnanom rozpočte“ a „automatický 
mechanizmus na zavedenie nevyhnutných korekčných opatrení“. Znamená to, že de-
ficit verejných financií nepresiahne 3 % hrubého domáceho produktu v trhových ce-
nách a dlh verejnej správy nepresiahne 60 % hrubého domáceho produktu v trhových 
cenách. Podľa ustanovenia čl. 6 rozpočtovej zmluvy, v záujme lepšej koordinácie plá-
novania vydávania štátnych dlhopisov zmluvné strany podávajú Rade Európskej únie 
a Európskej komisii predbežné správy o svojich plánoch na vydávanie štátnych dlhopi-
sov. Značnú pozornosť je potrebné venovať ustanoveniu čl. 7 rozpočtovej zmluvy, kto-
rý zavádza hlasovanie v Rade pri prijímaní nápravných opatrení v rámci procedúry pri 
nadmernom deficite podľa ustanovenia čl. 126 ZFEÚ, tzv. faktické zavedenie hlasova-
nia obrátenou kvalifikovanou väčšinou.15 V meritórnom rozsahu ide o tzv. automatic-
ké hlasovanie pri prijatí navrhovaného opatrenia Komisie voči štátu eurozóny, ktorý 
porušil pravidlá o rozpočtovej disciplíne. Členské štáty eurozóny tak hlasujú v súlade 
s ustanoveniami upravenými v rozpočtovej zmluve a nie ako členské štáty EÚ, tak ako 
je upravené v Zmluve o fungovaní Európskej únie. Daný postup sa neuplatňuje v prí-
pade, ak sa medzi zmluvnými stranami, ktorých menou je euro, zistí, že kvalifikovaná 
väčšina z nich, ktorá sa vypočíta analogicky s príslušnými ustanoveniami zmlúv, na 
ktorých je založená Európska únia, a bez zohľadnenia stanoviska dotknutej zmluvnej 
strany, je proti navrhovanému či odporúčanému rozhodnutiu. Analýza vypracovaná 
britskou snemovňou uvádza k čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

15 Zmluvné strany, ktorých menou je euro, sa pri plnom dodržiavaní procedurálnych požiadaviek 
stanovených v zmluvách, na ktorých je založená Európska únia, zároveň zaväzujú podporiť návrhy 
alebo odporúčania, ktoré Európska komisia predloží, keď dospeje v rámci postupu pri nadmer-
nom deficite k záveru, že členský štát, ktorého menou je euro, porušil kritérium pre deficit (čl. 7 
Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii).
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č. 1173/2011 zo 16. novembra 2011 o účinnom presadzovaní rozpočtového dohľadu 
v eurozóne týkajúca sa hlasovania nasledovné: „Iba členské štáty eurozóny odhliadnuc 
od štátu, na ktorý by mali byť aplikované sankcie, môžu hlasovať. Kvalifikovaná väčšina 
musí byť tvorená najmenej 55 % hlasujúcich štátov zastupujúcich aspoň 65 % občanov 
hlasujúcich štátov (The future of economic governance in the EU - European Union 
Committee Contents). Dôsledkom tohto záväzku je povinnosť podporiť návrhy alebo 
odporúčania, ktoré Európska komisia predloží. Z právnej stránky sa nám nezdá pred-
ložené riešenie ako najvhodnejšie, pretože existuje rozpočtová zmluva, ktorej zmluv-
nými stranami nie sú všetky členské štáty EÚ. Vzhľadom na súčasné rozloženie váhy 
hlasov v Rade a na počet obyvateľov členských štátov EÚ (napr. Francúzsko 29 hla-
sov, Nemecko 29 hlasov/počet obyvateľov Francúzsko 64 mil. a Nemecko 82 mil.) by 
dva najsilnejšie štáty eurozóny mohli mať väčší vplyv na vytvorenie spoločnej dohody 
o hlasovaní, a tak zabrániť ostatným členským štátom eurozóny odmietnuť návrhy ale-
bo odporúčania predložené Komisiou.

Podľa ustanovenia čl. 8 ods. 1 rozpočtovej zmluvy sú zmluvné strany povinné podať 
žalobu na Súdny dvor EÚ, ak Komisia vo svojej správe potvrdí, že jedna zo zmluvných 
strán porušila čl. 3 ods. 2 rozpočtovej zmluvy. Predloženie žaloby zmluvnou stranou je 
teda priamo závislé od hodnotiacej správy Komisie. Podľa ustanovenia čl. 273 ZFEÚ 
(Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010) má Súdny dvor EÚ právomoc rozhodovať každý spor 
medzi členskými štátmi, ktorý súvisí s predmetom zmlúv, ak mu tento spor predložia 
na základe osobitnej dohody strán. Z uvedeného je zrejmé, že Komisia nemôže mať 
v súdnom konaní postavenie žalujúcej strany. V nadväznosti na uvedené Súdny dvor 
podľa platnej právnej úpravy rozhoduje spory medzi členskými štátmi.

Oblasť koordinácie hospodárskych politík je upravená v čl. 9 rozpočtovej zmluvy, 
pričom oblasť koordinácie hospodárskych politík je upravená aj v čl. 119 ZFEÚ (Ú. v. 
EÚ C 83, 30. 3. 2010). Obsahom daného ustanovenia je, že zmluvné strany sa zavä-
zujú spoločne pracovať na hospodárskej politike podporujúcej riadne fungovanie hospodár-
skej a menovej únie a hospodársky rast prostredníctvom zvýšenej konvergencie a konkuren-
cieschopnosti. Na tento účel zmluvné strany prijmú potrebné kroky a opatrenia vo všetkých 
oblastiach, ktoré majú kľúčový význam pre riadne fungovanie eurozóny v záujme dosiah-
nutia cieľov, ktorými sú zvýšenie konkurencieschopnosti, podpora zamestnanosti, ďalší prí-
spevok k udržateľnosti verejných financií a posilnenie finančnej stability. Ustanovenie čl. 9 
rozpočtovej zmluvy možno vzhľadom na jeho charakter považovať za deklaratórne, 
pretože neuvádza konkrétne práva a povinnosti týkajúce sa koordinácie hospodárskych 
politík. Povinný záväzok prijímania opatrení vo všetkých oblastiach je všeobecný, a pre-
to je otázna aj jeho vymožiteľnosť. Na základe uvedeného by sme ho mohli nazvať aj 
ako článok o posilnenej spolupráci v oblasti koordinácie hospodárskych politík. Pre 
Slovenskú republiku je daná zmluva záväzná. Slovenská republika sa v medzinárodnej 
zmluve o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii zaviazala, že po-
mer dlhu verejnej správy k HDP nepresiahne referenčnú hodnotu 60 % (konvergenč-
né kritériá – Zmluva z Maastrichtu).

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201011/ldselect/ldeucom/124/12402.htm
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Vzhľadom na to, že na vykonanie medzinárodnej zmluvy v podmienkach Sloven-
skej republiky je potrebný národný právny predpis (čl. 7 ods. 5 Ústavy SR), následne 
bol prijatý zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti so zámerom dosiah-
nuť dlhodobú udržateľnosť hospodárenia Slovenskej republiky, posilniť transparent-
nosť a efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov. Daná právna úprava upravuje 
aj pôsobnosť Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, pravidlá rozpočtovej zodpovednos-
ti a pravidlá rozpočtovej transparentnosti. V zásade členské štáty eurozóny zakotvili 
do svojich právnych predpisov inštitút finančnej stability, ktorá sa od nich vyžaduje. 
Zmluva o stabilite, koordinácii a správe hospodárskej a menovej únie mení fungovanie 
hospodárskej a menovej únie, ale zároveň sa menia aj podmienky pre štáty vstupujúce 
do eurozóny. Okrem podmienok pre vstup do eurozóny musí novopristupujúci štát 
pristúpiť k uvedenej zmluve (napr. Veľká Británia a Česká republika).

Okrem uvedenej zmluvy dodržiavanie Paktu stability a rastu ďalej podporujú nové 
sekundárne akty, ktorými sa posilňuje hospodárska koordinácia medzi členskými štát-
mi a sú zavádzané nové nástroje monitorovania:
• nariadenie Európskeho parlamentu a  Rady (EÚ) č.  472/2013 z  21. mája 2013 

o sprísnení hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi v euro-
zóne, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou, alebo 
im takéto ťažkosti hrozia (Ú. v. EÚ L 140, 27. 5. 2013),

• nariadenie Európskeho parlamentu a  Rady (EÚ) č.  473/2013 z  21. mája 2013 
o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových 
plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne sa 
uvádzajú ustanovenia o posilnenom monitorovaní rozpočtových politík v eurozóne 
(Ú. v. EÚ L 140, 27. 5. 2013).
Prijatím uvedených aktov sekundárnej povahy sa posilňuje koordinácia prípravy roz-

počtových politík členských štátov eurozóny, vytvára sa systém dohľadu nad členskými 
štátmi eurozóny nachádzajúcimi sa vo finančných ťažkostiach alebo poberajúcich ex-
ternú finančnú pomoc. Zároveň sa posilňuje aj koordinácia emisií štátnych dlhopisov.

SCHENGENSKÝ PRIESTOR

V záujme prehlbovania európskej integrácie a formovania Schengenského priestoru:
• dňa 14. júna 1985 bola podpísaná v pohraničnom luxemburskom mestečku Schen-

gen Schengenská dohoda o postupnom zrušení kontrol na vnútorných hraniciach. 
Belgicko, Holandsko, Francúzsko, Luxembursko a Nemecko prispeli k uľahčeniu 
prekračovania hraníc občanmi;

• dňa 19. júna 1990 bol podpísaný aj Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská 
dohoda. Po ratifikácii jednotlivými štátmi nadobudol Schengenský dohovor plat-
nosť v roku 1995.
Dohoda o postupnom zrušení kontrol na vnútorných hraniciach a Dohovor, kto-

rým sa vykonáva Schengenská dohoda, ako aj pravidlá prijaté na základe týchto dohôd, 
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boli začlenené do rámca Európskej únie Amsterdamskou zmluvou z 2. októbra 1997. 
Súčasťou Schengenského systému je aj schengenské acquis. Belgické kráľovstvo (1995), 
Česká republika (2007), Dánske kráľovstvo (2001), Spolková republika Nemecko 
(1995), Estónska republika (2007), Helénska republika (1992), Španielske kráľovstvo 
(1995), Francúzska republika (2007), Talianska republika (1997), Lotyšská republika 
(2007), Litovská republika (2007), Luxemburské veľkovojvodstvo(1995), Maďarská 
republika (2007), Maltská republika (2007), Holandské kráľovstvo (1995), Rakúska 
republika (1997), Poľská republika (2007), Portugalská republika (1995) Slovinská re-
publika (2007), Slovenská republika (2007),16 Fínska republika (2001) a Švédske krá-
ľovstvo (2001) sa plne podieľajú na vykonávaní dohôd.

Osobitné postavenie má Dánsko, Írsko17 a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Se-
verného Írska,18 ktoré sa nepodieľajú na všetkých ustanoveniach schengenského acquis. 
Podľa protokolu č. 20 o uplatňovaní určitých aspektov čl. 26 Zmluvy o fungovaní Eu-
rópskej únie Spojené kráľovstvo má právo, bez ohľadu na čl. 26 a 77 Zmluvy o fun-
govaní Európskej únie vykonávať na svojich hraniciach s ostatnými členskými štátmi 
kontroly osôb žiadajúcich o vstup do Spojeného kráľovstva.

V ďalších rokoch sa k Schengenskej dohode a Schengenskému dohovoru postupne 
pripojili ďalšie štáty Európy. Island (1999), Nórsko (1999), Švajčiarsko (2008 – refe-
rendum 55 %)19 sú s určitými výnimkami členmi schengenského priestoru. Monako, 
San Marino a Vatikán sú de facto členmi Schengenského priestoru. Andora nie je čle-
nom Schengenského priestoru (ani EMÚ), a preto je na jej hraniciach s Francúzskom 
a Španielskom potrebné predložiť doklad totožnosti. Lichtenštajnsko na základe roz-
hodnutia EÚ z 13. decembra 2011 sa stalo štátom Schengenského priestoru (rozhod-
nutie Rady 2011/842/EÚz) (Ú. v. EÚ L 334, 16. 12. 2011, s. 27-28).

Medzi príčiny, pre ktoré Cyprus nebol zaradený do Schengenského priestoru, pat-
ria aj ekonomické záujmy istých hospodárskych subjektov, najmä z Ruskej federácie, 
ktorým by vstup Cypru do schengenskej zóny sťažil prístup k ich aktívam uloženým na 
Cypre. Cyprus je vhodnou destináciou pre hospodárske subjekty, pretože má pomerne 
nízke daňové odvody z príjmov právnických osôb. V súčasnosti sa očakáva, že v roku 
2016 do Schengenu vstúpi Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko a Rumunsko. Vzhľadom 

16 Rozhodnutie Rady č. 2007/801 zo 6. decembra 2007 o úplnom uplatňovaní ustanovení schen-
genského acquis v Českej republike, Estónskej republike, Lotyšskej republike, Litovskej republi-
ke, Maďarskej republike, Maltskej republike, Poľskej republike, Slovinskej republike a Slovenskej 
republike, Ú. v. EÚ L 323, 8. 12. 2007, s. 34-39.

17 Rozhodnutie Rady z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustano-
veniach schengenského acquis.

18 Rozhodnutie Rady z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Britá-
nie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis.

19 Rozhodnutie Rady 2008/903 z 27. novembra 2008 o úplnom uplatňovaní ustanovení schengen-
ského acquis vo Švajčiarskej konfederácii,Ú. v. EÚ L 327, 5. 12. 2008, s. 15-17.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_EU
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na vývoj migračnej politiky nemožno očakávať, že by proces rozširovania Schengen-
ského priestoru o nové štáty napredoval. V súčasnosti sa objavujú ustavičné kritické 
postoje ku Grécku, ktoré by malo chrániť prísnejšie vonkajšiu schengenskú hranicu 
voči prílevu migrantov.

MIGRAČNÁ POLITIKA

Migračná politika (prisťahovalecká politika) Európskej únie je upravená v Zmlu-
ve o fungovaní Európskej únie v ustanoveniach čl. 77 až 80. V zásade sa vzťahuje na 
migrujúcich občanov členských štátov a na migrujúcich občanov tretích krajín. Po-
vinnosť EÚ ochraňovať tých, ktorí sú v núdzi, je zakotvená v Charte základných práv 
EÚ. Takisto ide o medzinárodný záväzok členských štátov, ktorý vyplýva zo Ženevské-
ho dohovoru z  roku 1951 o právnom postavení utečencov (oznámenie Ministerstva 
zahraničných vecí SR: Dohovor o právnom postavení utečencov, Zb. z. 319/1996). 
V kontexte širších súvislostí v rámci migračnej politiky môžeme hovoriť aj o legálnej 
a o nelegálnej migrácii. Legálna migrácia súvisí s voľným pohybom osôb a s vytvore-
ním Schengenského priestoru.

Prijatím Zmluvy z Nice v roku 2001 sa zmenil systém hlasovania o otázkach migrá-
cie, s výnimkou legálnej migrácie na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou. Zmluva z Li-
sabonu (2009) zmenila hlasovanie v oblasti migračnej politiky ako celku na hlasovanie 
kvalifikovanou väčšinou. Členské štáty sú zodpovedné za stanovenie postupov v oblasti 
migračnej politiky, musia však rešpektovať spoločné únijné ciele. Znamená to, že ak 
členský štát v  oblasti migračnej politiky nevyjadrí súhlasné stanovisko, rozhodnutie 
prijaté na úrovni Rady kvalifikovanou väčšinou je záväzné aj pre tento štát. V  rám-
ci migračnej politiky Veľká Británia a Írsko, Dánsko využívajú tzv. opt-out klauzulu 
z migračnej politiky EÚ, v dôsledku ktorej nemajú povinnosť transponovať smernice 
do vnútroštátneho právneho poriadku. Na základe súčasných poznatkov možno iden-
tifikovať nasledujúce kategórie migrácie:
• politická migrácia (porušovanie ochrany základných práv a slobôd),
• sociálna migrácia (zlučovanie rodín),
• ekonomická migrácia (hľadanie výhodnejších pracovných miest),
• bezpečnostná migrácia (mier).

V rámci realizácie migračnej politiky EÚ sa kladie dôraz na koordináciu migrač-
ných politík jednotlivých členských štátov Európskej únie. Koordinácia migračnej po-
litiky únie je založená na:
• spoločnej vízovej a azylovej politike,
• rovnováhe medzi ekonomickou a humanitnou dimenziou migrácie,
• zavádzaní programov pre migrantov (vzdelávanie).

Súčasná súhra viacerých okolností zapríčinila, že od roku 2014 sa počet migrujú-
cich osôb do členských štátov Európskej únie zvyšuje, čo vytvára potrebu užšej ko-
ordinácie migračných politík jednotlivých členských štátov EÚ. Dôvodom nárastu 
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migrácie je nepriaznivý vývoj v  domovských štátoch migrantov. Migračná politika 
rozdelila členské štáty na dve skupiny. Štáty, ktoré s  otvorenou náručou prijímajú 
migrantov a snažia sa im vytvoriť vhodné podmienky na bývanie a na integráciu do 
spoločnosti, a štáty, ktoré s obavami prijímajú migrujúce osoby, resp. štáty, ktoré ne-
zdieľajú názory, že majú povinnosť prijímať migrujúce osoby. Tieto obavy sú pomer-
ne často odôvodňované bezpečnostným rizikom. V rámci rokovania Rady ministrov 
vnútra 22. septembra 2015 bol prijatý návrh Európskej komisie na premiestnenie 
120 000 ľudí, ktorí zjavne potrebujú medzinárodnú ochranu. Tento počet utečencov 
by mal byť premiestnený počas nasledujúcich dvoch rokov. Podľa ustanovení pred-
metného rozhodnutia sa z Talianska a Grécka premiestni 66 000 osôb do iných člen-
ských štátov. Zvyšných 54 000 osôb sa z Talianska a Grécka premiestni v rovnakom 
pomere po uplynutí jedného roka od nadobudnutia účinnosti rozhodnutia. Členské 
štáty, ktoré sa zúčastňujú na mechanizme, dostanú na každú premiestnenú osobu 
paušálnu sumu 6 000 €. Dánsko a  Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a  Severného 
Írska sa na tomto rozhodnutí nezúčastňujú. Írsko vyjadrilo svoj zámer zúčastniť sa 
na ňom. Súčasťou rozhodnutia je aj príloha, ktorá obsahuje konkrétne počty migru-
júcich osôb. Slovenská republika by mala prijať 190 osôb, Chorvátsko 134 osôb, 
Rakúsko 462 osôb, Nemecko 4 027 osôb a pod. (Council of the European Union, 
2015). Slovenská republika vyjadrila znepokojenie nad týmto stavom a odmieta for-
mu rozhodnutia, keď členský štát nemá rovnaký názor ako iné členské štáty. Aktivity 
v oblasti migračnej politiky nemajú iba humanitárny charakter, ale majú na členské 
štáty aj finančné dopady.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Pri zrode Európskych spoločenstiev pôvodné členské štáty (zakladajúce) realizovali 
myšlienku R. Schumana a J. Monneta o vytváraní silného medzinárodného zoskupenia 
na ochranu mieru (po druhej svetovej vojne) a ekonomickej integrácie. Z medzinárod-
nej organizácie s malým počtom členských štátov sa stala prosperujúca medzinárodná 
organizácia, ktorá v značnom rozsahu ovplyvňuje politiky členských štátov. Postupne 
sa Európske spoločenstvá zmenili na modernú medzinárodnú organizáciu združujúcu 
štáty, ktoré majú síce spoločné ciele a uznávajú spoločné hodnoty, ale zároveň majú 
iné práva a povinnosti. Rozdielne postoje pri realizácii politík máme možnosť vidieť 
najmä v oblasti menovej politiky. Nesúlad medzi vykonávaním únijných politík sa pre-
javil v oblasti migračnej politiky. V  súčasnosti existujú rozdielne prístupy členských 
štátov k vykonávaniu únijných politík. Na jednej strane sú to štáty, ktoré sú otvorené 
migrácii občanov z krajín poznačených najmä vojnou, chudobou a biedou, na druhej 
strane sú to štáty, ktoré neodmietajú humanistický prístup k migrantom, ale z dôvodu 
odvrátenia bezpečnostného rizika majú negatívny prístup k nekontrolovanej a nelegál-
nej migrácii. V danej súvislosti sa objavuje otázka, či je zavádzanie spoločných politík 
a únijných nástrojov skutočne nevyhnutné v záujme napĺňania cieľov Európskej únie. 
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Európska únia bola vytvorená ako medzinárodná organizácia štátov a štáty delegova-
li časti výkonu svojich suverénnych práv na orgány Únie. V danej súvislosti sú štáty 
zodpovedné aj za činnosti Únie a za jednotlivé politiky. Znamená to, že členské štá-
ty sa priamo podieľajú a sú aj zodpovedné za súčasný vývoj Európskej únie. Preto tu 
vzniká otázka, či by Európska únia nemala fungovať iba na princípe medzinárodnej 
organizácie a nie nadnárodnej organizácie, pretože v rámci členstva v Európskej únii 
existujú diferencované vzťahy a tie sa negatívne prejavujú pri vykonávaní jednotlivých 
politík. Vnášanie spoločných prvkov do jednotlivých politík sa nemusí vždy prejaviť 
pozitívne, keďže členské štáty majú rozdielne záväzky voči Únii a najmä stále existujú 
veľké rozdiely v oblasti hospodárskej a sociálnej. Najväčšie rozšírenie Európskej únie 
v roku 2004 znamenalo veľký posun v zjednocovaní európskeho kontinentu, ale súčas-
ný vývoj vzťahov medzi jednotlivými štátmi a Európskou úniou tomu nenasvedčuje. 
Presadzovanie a realizácia spoločných únijných cieľov sa spája aj s ochranou národných 
záujmov jednotlivých členských štátov, ktoré si začínajú viacej uvedomovať, že sú suve-
rénne a zvrchované štáty Európy.

ZÁVER

Pri hľadaní správnej odpovede na našu hypotézu musíme jednoznačne vychádzať 
z faktov a podstatných právnych skutočností, ktoré v meritórnom rozsahu ovplyvnili aj 
naše stanovisko. Na základe uvedených faktov možno súčasný proces európskej integ-
rácie označiť ako proces diferencovanej integrácie. Zakladá sa na dvoch diferenčných 
postaveniach členských štátov:
1. subjekty (členské štáty) zúčastňujúce sa na všetkých politikách Európskej únie bez 

výhrady,
2. subjekty (členské štáty) zúčastňujúce sa na politikách Európskej únie s výhradami, 

čo však nemožno považovať za protiprávne.
Aj napriek rozdielnemu postoju členských štátov k jednotlivým politikám Európ-

skej únie sú členské štáty v otázke odstraňovania bariér ekonomickej spolupráce jed-
notné. Hospodársky rast a obnova totiž závisia od otvorených, integrovaných a spra-
vodlivých trhov. Vhodným nástrojom na odstraňovanie ekonomických prekážok sa stal 
právny poriadok Európskej únie, ktorý je aj súčasťou právnych poriadkov členských 
štátov EÚ. Nemožno však hovoriť o unifikácii právnych systémov. V rámci realizácie 
sektorových politík členské štáty zohľadňujú aj svoje národné záujmy a finančné do-
pady. Spojné kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska sa pomerne často odkláňa 
od spoločných únijných politík, čo je spôsobené jej tradičným skeptickým postojom 
k európskej integrácii ako takej, a zníženou potrebou koordinácie niektorých politík 
(migračná politika, rozpočtová politika). Európska únia sa svojimi postupmi a opatre-
niami snaží približovať k federácii, ale takýto prístup je v značnom rozsahu ovplyvňo-
vaný aj globalizačnými tendenciami. Zavádzanie inštitútu „únia“ v rôznych politikách 
tomu napovedá.
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V roku 2010 sa začala prestavba pôvodnej menovej únie. Prestavba sa dotýka zavá-
dzania nových integračných inštitútov:
• európska banková únia s centrálnym európskym bankovým dohľadom,
• európska fiškálna únia (kontrola národných rozpočtov),
• európska hospodárska únia (širšia koordinácia hospodárskych, daňových a sociál-

nych politík).
Samotná európska federalizácia je priamo závislá od postojov členských štátov Eu-

rópskej únie a od stanovenia oblastí a politík, ktoré budú vo výlučnej pôsobnosti in-
štitúcií Únie. Od najväčšieho rozšírenia Európskej únie (2004) čelí Európska únia via-
cerým problémom a narastá aj počet euroskeptikov, čo sa prejavilo aj vo voľbách do 
Európskeho parlamentu v roku 2014 na Slovensku.
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Abstrakt

Vedecká štúdia vychádza z  výstupov výskumného projektu č.  08/04-
I/33-1.2 ISE a nasledujúcich výskumov EOM až do súčasnosti. Sloven-
ská republika sa ako členská krajina Európskej únie usiluje o podporu 
zá kladných práv, nediskriminácie a rovnosti príležitostí ako jedného zo 
základných princípov uplatňovaných v  EÚ. Rovnosť príležitostí je sú-
časťou pilierov Európskej stratégie zamestnanosti a Európskej rámcovej 
stratégie nediskriminácie a rovnakých príležitostí pre všetkých, v zmys-
le ktorých bude prioritou potláčanie diskriminácie na základe pohlavia, 
rasy, etnického pôvodu, náboženského vyznania, viery, zdravotného po-
stihnutia, veku či sexuálnej orientácie.

Kľúčové slová:  manažment rozmanitosti, rovnosť príležitostí, diskriminácia.

Abstract

Scientific paper shall consider the outputs of the research project No: 
08/04-I/33-1.2 ISE and subsequent research EOM until now. Slovak Re-
public, as a member state of the European Union seeks to promote fun-
damental rights, non-discrimination and equal opportunities as one of 
the fundamental principles applied in the EU. Equal opportunities is one 
of the pillars of the European Employment Strategy and the European 
Framework Strategy on non-discrimination and equal opportunities for 
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ÚVOD

Slovenské obyvateľstvo je nedostatočne informované o nerovnostiach na trhu práce, 
nehovoriac o antidiskriminačnej legislatíve. Fakt, že vyše polovica Slovákov nevie o an-
tidiskriminačnom zákone, je zarážajúci. S tým je spojená aj nevedomosť a neschopnosť 
brániť sa v prípade takéhoto zaobchádzania. Analýza preukázala významné súvislosti 
medzi skúsenosťami s diskrimináciou a záujmom o ňu. Tí, ktorí majú s nerovnakým 
zaobchádzaním vlastné skúsenosti, častejšie upozorňujú na potrebu zvýšiť pozornosť 
v súvislosti s touto problematikou. Oboznámenie sa s ňou potom prináša jej citlivejšie 
vnímanie v reálnom živote. Preto je veľmi dôležitá propagácia a zvyšovanie povedomia 
o diskriminácii. V rámci nášho výskumu sme však dospeli k záveru, že pri uvádzaní 
výsledkov týkajúcich sa znalosti a  informovanosti o  antidiskriminačnej legislatíve je 
potrebné rozlišovať medzi zamestnancami a uchádzačmi o prácu a samotnými zamest-
návateľmi. Ukazuje sa, že väčšina zamestnávateľov túto legislatívu pozná. Zatiaľ čo o jej 
vplyve na efektívnosť podnikania mnohí pochybujú, o jej prínosoch v oblasti pracov-
noprávnych vzťahov pochybuje len malé percento občanov. Pre zamestnancov sú jej 
prínosy jasné, ale to, že ju podporujú aj zamestnávatelia, je čiastočne prekvapujúce.

CIEĽ A METODIKA

Cieľom vedeckej štúdie je analýza rozvoja manažmentu rozmanitosti ako hlavného 
prostriedku na odstraňovanie príčin diskriminácie. Tento proces je prepojený s uplat-
nením ďalších foriem manažmentu a v súčasnosti naráža na procesy integrácie, ktoré 
sú ekonomicky prepojené a nie sú teda schopné byť samostatným izolovaným celkom. 
Mnohé členské krajiny by bez procesov, ktoré sa dejú v rámci hospodárskeho styku Eu-
rópskej únie, neboli schopné fungovať už v priebehu niekoľkých dní. Skúmaný druh 
manažmentu je viazaný na ekonomickú dynamiku Európskej únie a postupne sa za-
čína prejavovať v rôznych oblastiach života slovenskej spoločnosti. Stať je deskriptív-
no-analytického charakteru. Metodologicky je postavená na vlastnom výskume a na 
analýze sekundárnych zdrojov relevantných európskych a národných inštitúcií a do-
stupných renomovaných prác a statí. Na dosiahnutie cieľa sme využili najmä metódu 
analýzy, pričom sme analyzovali vzťahy, javy a skutočnosti vzhľadom na stav vedomostí 

all, according to which priority will be combating discrimination based on 
sex, race, ethnic origin, religion, belief, disability, age or sexual orientation.

Keywords: management of diversity, equal opportunities, discrimination.

JEL klasifikácia: J71; M14; M54
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o manažmente rozmanitosti a jeho uplatňovaní v SR. Následne bola využitá metóda 
syntézy, ktorá bola aplikovaná pri spájaní súvislostí do uceleného textu, s cieľom pri-
blížiť celý proces a širšie súvislosti.

DISKRIMINÁCIA

Diskrimináciu možno vo všeobecnosti považovať za rozličné zaobchádzanie v po-
rovnateľných situáciách bez relevantného dôvodu. Nestačí však pocit diskriminácie iba 
získať, je potrebné ho aj skutočne doložiť, teda musí ísť o jednanie, ktoré je opísané 
a zakázané zákonom. V zákone je presne uvedené, z akých dôvodov je rozlišovanie me-
dzi ľuďmi neprípustné (napr. národnosť, pohlavie, vek a pod.). Zákon nerozoznáva, či 
ide o úmyselnú diskrimináciu, alebo je vykonávaná neúmyselne. Dané konanie je vždy 
považované za diskrimináciu.

Dôvody, ktoré možno označiť za diskriminujúce, nie sú ľubovoľné. Napríklad an-
tidiskriminačný zákon hovorí o  rase, etnickom pôvode, národnosti, pohlaví, sexuál-
nej orientácii, veku, zdravotnom postihnutí, náboženskom vierovyznaní a svetonázore. 
Ďalšie zákony obsahujú aj iné dôvody, ako napríklad majetok, členstvo v odborových 
organizáciách či v politických stranách a hnutiach, rodinný stav a iné. Zákaz diskrimi-
nácie v zamestnaní je ošetrený aj napr. v zákone o zamestnanosti či Zákonníku práce 
(Co je diskriminace?).

Za diskrimináciu však nemôžeme považovať požiadavky, ktoré sú relevantné a majú 
súvislosť s  obsahom vykonávanej práce, napr. požiadavka minimálneho veku, dĺžky 
odbornej praxe, či so spôsobom vykonávanej práce, a to napr. v súvislosti s rozdielnym 
zaobchádzaním so ženami v období tehotenstva a materstva alebo osobami mladšími 
ako 18 rokov, či ochrany osôb so zdravotným postihnutím.

Členské štáty Európskej únie prijali v roku 2000 antidiskriminačné smernice (Prí-
ručka uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných EÚ), podľa kto-
rých je v  zamestnaní a  v príprave na vykonávanie povolania zakázaná diskriminácia 
na základe náboženstva, veku, sexuálnej orientácie a zdravotného postihnutia v súlade 
s platnou legislatívou. Lisabonskú stratégiu tvoria tri piliere (Rovnosť príležitostí v EÚ):
1. ekonomický – posilňovanie konkurencieschopnej, dynamickej a znalostnej ekono-

miky s cieľom posilniť a naplno využiť potenciál výskumu a rozvoja,
2. sociálny – investovanie do rozvoja ľudského potenciálu a boj proti sociálnemu vy-

lúčeniu – v oblasti posilňovania rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí sa zameriava 
na zamestnanosť, osobitne na zvyšovanie podielu žien a ďalších znevýhodnených 
skupín, napr. starších osôb či ľudí so zdravotným postihnutím na trhu práce,

3. životné prostredie – zameraný na to, aby sa ekonomický rozvoj nevyvíjal na úkor 
životného prostredia a prírodných zdrojov. Na podporu rovnosti príležitostí a rodo-
vej rovnosti prijala EÚ aj osobitné strategické dokumenty, ako sú napríklad Rám-
cová stratégia nediskriminácie a  rovnosti príležitostí, Plán uplatňovania rovnosti 
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žien a mužov, Akčný plán EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím a iné (Príručka 
uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných EÚ).
Záleží najmä na manažéroch firiem, ako sa postavia k diskriminácii vo vzťahu k pri-

jímaniu uchádzačov o prácu, ich odmeňovaním či starostlivosťou o nich. Jedným z uh-
lov pohľadu diskriminácie určitej skupiny ľudí je okrem legislatívnych aspektov aj 
ekonomický aspekt. V konkurenčnom prostredí je diskriminačné správanie napr. pri 
výbere a prijímaní vhodných uchádzačov o pracovné miesto vo firme v konkurenč-
nom prostredí neudržateľné. Účelné vyradenie určitých produktívnych skupín a men-
šín kandidátov o zamestnanie totiž vyradí firmu z konkurenčného prostredia z dôvodu 
vyšších nákladov na menej produktívnych pracovníkov. Firma, ktorá sa nebráni prija-
tiu zamestnancov z menšín, ktoré môžu v konečnom dôsledku dosahovať vyšší výkon 
a byť produktívnejšie, môže ekonomicky lepšie prosperovať práve pre šetrenie nákla-
dov na zamestnancov.

Za potrebné tiež považujeme uviesť, že firmy diskriminujúce určité skupiny zamest-
nancov, ktoré môžu byť produktívne, a v súvislosti s odmeňovaním im stanovujú ich 
mzdu za prácu pod úroveň priemeru, sa vystavujú riziku vyššej fluktuácie zamestnan-
cov a s tým spojenými nákladmi, napr. na prijímanie a školenie nových zamestnancov, 
či riziku odchodu už vyškolených určitých skupín zamestnancov a menšín ku konku-
rencii, ktorá im ponúkne plat na úrovni priemeru a bude ťažiť z ich vysokej produkti-
vity práce. Aspektom diskriminácie zamestnancov a trhovej konkurencii sa v odbornej 
ekonomickej literatúre nevenuje dostatočná pozornosť a ich súvislosti nie sú dostatoč-
ne preskúmané.

Ďalší negatívny dôsledok môže pre firmu predstavovať diskriminácia pri stanovení 
podmienok na uchádzača pri prijímaní do zamestnania. Firmy, ktoré ponúkajú diskri-
minujúce pracovné podmienky, teda pracovné miesta s neľahkými pracovnými pod-
mienkami a nízkou úrovňou platového ohodnotenia zamestnancov, nepriamo zužujú 
okruh záujemcov o pracovné miesta na skupiny zväčša s nižším vzdelaním a produk-
tivitou práce. Aj keď z  týchto vyjadrení nemôžeme vytvoriť jednoznačný záver, do-
mnievame sa, že tento fakt môže negatívne vplývať na celkovú produktivitu firmy a jej 
ziskovosť.

Nepriamou diskrimináciou označujeme zdanlivo neutrálne činy, predpisy, kritériá, 
ktoré na základe akéhokoľvek dôvodu znevýhodňujú fyzickú alebo právnickú osobu. 
Príkladom nepriamej diskriminácie môže byť stanovenie podmienok a kritérií (napr. 
pohlavie, vek, rodinný stav), ktoré musí splniť uchádzač o zamestnanie bez toho, aby 
mali reálne opodstatnenie pri výkone pracovnej činnosti, a ktoré automaticky vylúčia 
časť potenciálnych uchádzačov. Často je takéto usporiadanie úmyselné a podporované 
určitou osobou alebo skupinou osôb a pre osoby, ktoré nespĺňajú kritériá požadovanej 
skupiny, je takmer nemožné sa do nej integrovať.

Pojmom pozitívna diskriminácia vyjadrujeme opatrenia, ktoré nikoho nediskrimi-
nujú, ale snažia sa odstrániť znevýhodnenia, pokiaľ ich nie je možné vyriešiť vytvore-
ním rovnakých príležitostí.
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V antidiskriminačnom zákone je zakotvený aj pojem vyrovnávacie opatrenie. Toto 
opatrenie môžeme vysvetliť ako proces, keď je znevýhodnenej skupine poskytovaná 
špecifická podpora, ktorá má odstrániť dôsledky vážnych foriem nerovností. Po do-
siahnutí želaného efektu takáto pomoc však už nebude poskytovaná, keďže opatrenia 
už nebudú potrebné.

Diskriminácia z dôvodu zdravotného postihnutia
Zdravotné postihnutie môžeme definovať ako akékoľvek duševné, telesné, dočasné, 

dlhodobé alebo trvalé znevýhodnenie alebo poruchu, ktoré osobám so zdravotným 
postihnutím bráni prispôsobovať sa bežným nárokom života. Zdravotné postihnutie 
zahŕňa množstvo funkčných obmedzení, ktoré sa vyskytujú v spoločnosti v každej kra-
jine na svete. Môže byť telesné, psychické a kombinované. Dohovor OSN o právach 
ľudí so zdravotným postihnutím (Zdravotné postihnutie) definuje osoby so zdravotným 
postihnutím ako osoby s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo 
zmyslovými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich 
plnému a účinnému zapojeniu do spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými.

Diskriminácia na základe zdravotného postihnutia je nerovnaké vnímanie, uznáva-
nie a znemožnené uplatňovanie všetkých ľudských práv a základných slobôd ľudí na 
základe zdravotného znevýhodnenia alebo postihnutia v politickej, hospodárskej, so-
ciálnej, kultúrnej, občianskej alebo inej oblasti než ľuďom bez postihnutia.

Typickým prípadom je zanedbávanie vytvárania bezbariérového prostredia napriek 
existencii legislatívy, ktorá prijímanie takýchto opatrení ukladá. Najčastejšie príkla-
dy diskriminácie z dôvodu zdravotného postihnutia spočívajú v nevytvorení podmie-
nok a neuskutočnenia takých opatrení, ktoré by umožnili dostupnosť a užívateľnosť 
miest, služieb, zariadení pre zdravotne postihnutých. Diskriminácia, ktorej sú občania 
so zdravotným postihnutím vystavení, je niekedy založená na predsudkoch voči nim, 
často aj veľkou mierou ich prehliadania, čo sa prejavuje vytváraním a zväčšovaním ba-
riér v prostredí a v postojoch spoločnosti (Čo sa rozumie pod pojmom dodržiavanie zá-
sady rovnakého zaobchádzania?).

Diskriminácia z dôvodu veku
Prejavy diskriminácie z dôvodu veku si môžeme všímať najmä v prípade uchádzania 

sa o zamestnanie, resp. pri výbere vhodných kandidátov na určitú pracovnú pozíciu. 
Diskriminácia je viditeľná najmä v prípade osôb v dôchodkovom veku a u absolventov 
po ukončení vzdelávania. Napriek ustanoveniam antidiskriminačného zákona a ostat-
ným antidiskriminačným opatreniam v právnych predpisoch sa vyskytujú prípady dis-
kriminácie starších občanov v produktívnom veku na trhu práce a v zamestnaní.

Dôležitosť veku u  uchádzačov o  zamestnanie potvrdzuje aj výskum občianskeho 
združenia regiony.sk, ktoré zisťovalo vekovú štruktúru zamestnancov v troch známych 
nadnárodných spoločnostiach pôsobiacich na Slovensku. V každej z nich bol vekový 
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priemer zamestnancov na Slovensku nižší ako 30 rokov, v jednej z nich u výkonných 
zamestnancov 22 rokov a u vedúcich 24 rokov. Predstavitelia spoločnosti však pova-
žovali takýto vekový priemer za náhodu. Uvedomovali si výhody rozmanitej vekovej 
štruktúry zamestnancov a  nemali v  záujme prepúšťať a  nahrádzať mladými zamest-
nancami starnúcich zamestnancov v produktívnom veku, ktorých spoločnosť zaškolila 
a ktorí v nej nadobudli cenné skúsenosti (Pawera, 2015).

Odstraňovania príčin diskriminácie na trhu práce
Diskriminácia na trhu práce založená na rodovej príslušnosti je jav hlboko zakore-

nený v celkovom prerozdelení rodových rolí v spoločnosti a v rodovej nerovnosti, ktorá 
z tohto tradičného prerozdelenia vyplýva. Rodová nerovnosť prejavujúca sa rozmanitý-
mi spôsobmi (pričom je dôležité poznamenať, že nie v každej oblasti sú na strane zne-
výhodnených ženy) je prítomná vo všetkých sférach života, tak v pracovnej a verejnej, 
ako i súkromnej.

Ak teda hľadáme nástroje, ktorými možno dosiahnuť elimináciu rodovej diskrimi-
nácie na trhu práce, nemôžeme tak robiť bez zohľadnenia potreby vnímať tento jav 
i jeho riešenie v širšom kontexte odstraňovania rodovej nerovnosti ako takej. Na túto 
skutočnosť poukazuje aj koncept gender mainstreamingu (zohľadňovania rodového 
hľadiska) ako v  súčasnosti najčastejšie zmieňovaný prístup k manažmentu rodových 
vzťahov.

Gender mainstreaming predstavuje zapojenie rodovo špecifickej perspektívy do 
všetkých rozhodovacích procesov a využívanie každého rozhodovacieho procesu v pros-
pech dosiahnutia rodovej rovnosti.20 Gender mainstreaming je nástroj uplatňovaný 
najmä v oblasti verejného sektora a  tvorby verejných politík, nijako sa však na túto 
oblasť neobmedzuje. Súčasťou, či akýmsi doplnením gender maninstreamingu sú aj 
rodovo citlivé rozpočtovanie (gender budgeting) či rodovo citlivá daňová a odvodová 
politika (gender taxation).

Gender mainstreaming však v konečnom dôsledku predstavuje skôr prístup či fi-
lozofiu, ktorej reálne napĺňanie je možné len prostredníctvom tvorby a realizácie kon-
krétnych nástrojov a opatrení. Charakter a dosah týchto nástrojov opätovne závisí od 
subjektov, ktoré sú ich tvorcami. V súvislosti so zameraním tohto textu na problemati-
ku diskriminácie na trhu práce sa zameriame najmä na tri skupiny aktérov: štát, zdru-
ženia zastupujúce zamestnancov a zamestnávateľov a napokon samotní zamestnávatelia 
reprezentovaní konkrétnymi organizáciami.

Nepochybne kľúčovú úlohu vo vytváraní podmienok na podporu rodovej rovnosti 
zohráva štát. Miera jeho participácie pri formovaní nástrojov na podporu rodovej rov-
nosti závisí od mnohých faktorov, počnúc uprednostňovanou politickou orientáciou až 
po celkové spoločenské vnímanie problematiky rodovej rovnosti. Hlavným nástrojom 

20 Glosár rodovej terminológie.
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v rukách štátu je predovšetkým vytváranie legislatívnych rámcov. Tie sú tvorené nega-
tívnymi predpismi21 spočívajúcimi v zákaze diskriminačných praktík na jednej strane 
a pozitívnymi predpismi, ktoré kladú na zamestnávateľov (či iné cieľové skupiny) po-
žiadavky realizovať opatrenia na podporu rodovej rovnosti (sem možno zahrnúť tak 
širšie akceptované opatrenia na podporu zladenia rodinného a pracovného života, ako 
aj kontroverznejšie „vyrovnávacie“ opatrenia).

Zatiaľ čo právne predpisy majúce charakter antidiskriminačnej legislatívy sú dnes 
už súčasťou právneho systému v  takmer každej vyspelej demokratickej spoločnosti, 
postoj k opatreniam majúcim pozitívny charakter je omnoho rozporuplnejší. Výnim-
kou nebýva ani fakt, že práve antidiskriminačná legislatíva sa využije ako argument pre 
odmietavý postoj k prijatiu opatrení „pozitívneho“ charakteru, odvolávajúc sa pritom 
na ich diskriminačný charakter voči skupine obyvateľstva, na ktorú nie sú namierené 
(Stevens, 2008). Výrazne zdržanlivý postoj voči tomuto typu legislatívnych opatrení 
zachováva aj Slovensko.

Popri legislatíve disponuje štát aj množstvom tzv.  mäkkých nástrojov, akými sú 
vzdelávanie, informovanie, podpora odbornej diskusie a rodového výskumu či realizá-
cia rôznych projektov na podporu rodovej rovnosti (mnohé možnosti v tomto smere 
vznikli v súvislosti s možnosťou čerpania štrukturálnych fondov, keďže rovnosť príle-
žitostí predstavuje jednu zo štyroch horizontálnych priorít Národného strategického 
referenčného rámca ako hlavného dokumentu na riadenie eurofondov v SR pre obdo-
bie 2007 – 2013). V neposlednom rade prispieva štát k odstraňovaniu rodovej diskri-
minácie prostredníctvom formovania všetkých politík a rozhodnutí s ohľadom na ich 
rodový rozmer (už zmienený gender mainstreaming).

Ďalšími dôležitými aktérmi v procese riadenia odstraňovania príčin diskriminácie 
sú predstavitelia zamestnávateľov, zamestnancov a rôzne združenia, komory a iné zo-
skupenia vstupujúce do tvorby zamestnaneckých politík. Tí vstupujú do tohto pro-
cesu na dvoch úrovniach. Ako partneri v  sociálnom dialógu ovplyvňujú formovanie 
legislatívy a môžu tak podporiť alebo potlačiť iniciatívu smerujúcu k  tvorbe legisla-
tívy orientovanej na presadzovanie rodovej rovnosti. Ako strešné organizácie majú zasa 
možnosť vplyvu na svojich členov. Rodová agenda je tradične vlastná skôr odborom 
ako predstaviteľom zamestnancov. Činnosť odborov môže navyše významne prispieť 
k rodovej rovnosti. Aj zamestnávateľské združenia však majú možnosť podporovať ro-
dovú rovnosť prostredníctvom rôznych nástrojov, akými sú vzdelávanie, informovanie 
a pod. V slovenských podmienkach je však úloha týchto subjektov v podpore rodovej 
agendy minimálna. Presnejšie je povedať, že pre ne žiadna „rodová agenda“ neexistuje, 
čo v mnohom súvisí aj so skutočnosťou, že v ich vrcholových orgánoch figurujú takmer 
výlučne muži.

21 Výraz „negatívny“ a „pozitívny“ nie sú v tomto prípade použité ako opozitá v zmysle „nepriazni-
vý“ a „priaznivý“, ale poukazujú na skutočnosť, že jeden typ legislatívnych predpisov je zacielený 
na zákaz určitého konania, druhý má, naopak, konanie vyvolať.
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Poslednou, ale nemenej významnou skupinou aktérov, ktorých spomenieme, sú 
samotní zamestnávatelia zastúpení jednotlivými podnikmi, verejnými inštitúciami či 
inými typmi organizácií. Tí musia spĺňať podmienky stanovené legislatívnym rámcom, 
aj sami však disponujú množstvom možností, ako podporiť rodovú rovnosť. Mnohí 
z nich tak aj robia, pričom ich dôvody sú výlučne pragmatické. Rodová diskriminá-
cia je zdrojom ekonomickej neefektivity, jej potlačovanie a podpora rodovej rovnosti 
majú, naopak, na ekonomické fungovanie organizácie pozitívny dopad. Spôsob a mie-
ra, akou môžu zamestnávatelia uplatňovať manažment rodových vzťahov v organizá-
ciách, sa rôznia. Čoraz viac organizácií sa usiluje predovšetkým o podporu zladenia 
pracovného a rodinného života, a to napr. podporou nových flexibilných foriem orga-
nizácie pracovného času, zriaďovaním služieb pre zamestnankyne – matky či podporou 
prechodu z rodičovskej dovolenky do zamestnania. Populárnymi sa stávajú rodové au-
dity, ktoré organizáciám umožňujú nielen identifikovať aktuálny stav rodovej rovnosti 
v organizácii, ale aj identifikovať kroky na zlepšenie tohto stavu. O čosi ďalej smeruje 
koncept rodovo integrovanej organizácie, uplatňujúcej princíp rodovej rovnosti v kaž-
dej oblasti svojej činnosti.

Ak však zmieňujeme manažment rodových vzťahov v organizáciách, stále môžeme 
hovoriť len o menšej časti zamestnávateľov. Pre väčšiu časť akoby rodová nerovnosť ne-
bola prítomná. Zmena tohto stavu si však vyžiada viac než úpravu legislatívy či tvorbu 
rôznych nástrojov na podporu rovnosti. Vyžiada si zmenu celkového vnímania a posto-
ja spoločnosti k rolám, ktoré zohrávajú ženy a muži v spoločnosti.

MANAŽMENT ROZMANITOSTI

Manažment ako vedná disciplína má interdisciplinárny charakter, pretože integru-
je do jedného celku poznatky psychológie, sociológie, ekonómie, výchovy a vzdeláva-
nia, ale aj prírodných a technických disciplín. Na základe toho vytvára nové poznatky, 
ktoré sa uplatňujú pri zvyšovaní efektívnosti fungovania organizácií (Piškanin, 2010). 
Pojmu manažment zodpovedá ekvivalentný termín riadenie. Zväčša ním označujeme 
riadenie celej jednotky, resp. ucelenej podnikovej činnosti (Vetráková, 1996).

Dôležitou súčasťou moderného manažmentu je manažment zmien. Organizácie by 
sa mali nielen prispôsobovať zmenám, ale aj proaktívne konať, aby si zachovávali svoju 
konkurencieschopnosť na trhu. Manažment zmien je prístup, ktorý sa zameriava na 
zmeny, ich zavádzanie a presadzovanie do života organizácií. Riadenie zmien nadväzuje 
na všeobecný manažment, je založený na organizačnom správaní a dotýka sa aj kultúry 
organizácie. Projekty zmien môžu mať niekoľko úrovní a fáz, pričom je potrebné vy-
užiť rôzne modely implementácie zmien. Manažment, ktorý podporuje rozmanité pra-
covné obsadenie na dosiahnutie čo najlepších výsledkov, by mal nadväzovať na kon-
cepciu leadershipu: „Oveľa lepšie výsledky dosiahneme, ak nebudeme zmeny riadiť, 
ale viesť“ (Riadenie zmien). Zmena si vyžaduje, aby boli metódy, techniky a stratégie 
prispôsobené konkrétnej kultúre a ľuďom v organizácii.
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Globalizačné procesy zdôrazňujú potrebu zamýšľať sa nad faktormi kultúrnej roz-
manitosti. Zapojenie špecifických skupín zamestnancov zvyšuje rôznorodosť personál-
neho obsadenia organizácií, ktorá je však často vnímaná negatívne. Z  odmietavého 
prístupu k  rozmanitosti pramenia mnohé konflikty v organizáciách, predsudky voči 
určitým skupinám zamestnancov a diskriminácia pri výbere a nábore pracovnej sily či 
v procesoch v organizácii. Znalosť detailnejších aspektov kultúrnej diverzity umožňu-
je jej efektívny manažment a hľadanie možností uplatnenia rozmanitej pracovnej sily 
v organizáciách. Posilňovanie schopností rozoznávania a akceptácie tejto rozmanitosti 
prispieva k eliminácii nedorozumení, podpore vzájomného dialógu, vytváraniu a udr-
žiavaniu konkurenčnej výhody organizácie.

Rozširovanie voľne prístupného pracovného trhu v Európe poskytuje ľuďom mož-
nosti migrovať a hľadať pracovné uplatnenie aj v iných krajinách. Aby sa táto mobilita 
mohla zvýšiť a naplno sa využíval potenciál voľného pohybu pracovnej sily, je potreb-
né vyvinúť ďalšie úsilie. Napríklad formálne – zabezpečiť práva migrujúcich pracovní-
kov v oblasti sociálneho zabezpečenia či v rámci firmy – zabezpečiť rovnosť príležitostí 
a rovnaké podmienky zamestnancov bez ohľadu na národnosť. Firmy, ktoré sa čoraz 
častejšie stretávajú s prílevom pracovnej sily aj inej národnosti, by sa mali tomuto faktu 
prispôsobiť, nastoliť určité zmeny vo firme, aby boli schopné vyťažiť pozitíva z migrá-
cie vo svoj prospech. Dôležitosť vzdelania a aktivačných politík zameraných na rieše-
nie otázok chýbajúcej zručnej pracovnej sily sa na národnej úrovni rôznia. Závisia od 
stupňa dosiahnutého vzdelania a účasti domácej populácie na trhu v každom štáte EÚ.

Chápanie pojmu rozmanitosť sa vyvíja od 70. rokov 20. storočia, keď sa tento po-
jem používal najmä v súvislosti s menšinami a ženami v zamestnaní. Ústavnými dodat-
kami prijatými v USA v rokoch 1974 a 1975 začala americká vláda na podniky tlačiť, 
aby zamestnávali viac predstaviteľov a predstaviteliek menšín či žien a aby zlepšili ich 
šance na ďalší kariérny postup (Vzdelávacia príručka pre manažment rozmanitosti).

Zamestnávatelia sa snažili prijímať pracovnú silu do organizácií najmä zo skupín 
osôb zastupujúcich tzv.  nedostatočne zastúpené skupiny s  cieľom dosiahnuť väčšiu 
efektivitu pri dosahovaní cieľov. Mnoho zamestnávateľov však nebolo pripravených na 
zmenu v štruktúre zamestnancov a prejavili sa jej negatívne dopady. Menšiny nedosa-
hovali kariérny postup v miere, v akej sa to očakávalo, zvyšovala sa fluktuácia a celková 
nespokojnosť zamestnancov, ale aj firiem.

Jeden z novších trendov manažérskych prístupov – manažment rozmanitosti – po-
važuje odlišnosti jednotlivých pracovníkov za žiaduce, pretože organizácia má možnosť 
lepšie využiť potenciál pracovnej sily s rozmanitými znalosťami, životnými skúsenos-
ťami, vedomosťami či záujmami a  obohatiť tým aj tímovú spoluprácu. Manažment 
rôznorodosti vedie k  väčšej tolerancii vnímania osobných odlišností a posudzovania 
pracovnej sily na základe veku, pohlavia, národnosti či príslušnosti k určitému etniku. 
Je to prístup v organizácii, ktorý považuje aspekty heterogenity a práva na rovnosť pri 
procese výberu, odmeňovania či vzdelávania za prioritné.
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Aby sa organizácia vyrovnala s určitými rozdielmi a dokázal ťažiť z  rozmanitosti, 
musí ju predovšetkým uznať, rešpektovať a akceptovať. Následne by mala nájsť stra-
tegické riešenia, ktoré pomôžu vnímať a využiť rozmanitosť k dosiahnutiu celkového 
prínosu pre organizáciu a k zvýšeniu jej konkurencieschopnosti. Vedenie organizácie 
musí správne identifikovať, aký pomer rozmanitosti pracovnej sily má potenciál zvýšiť 
konkurencieschopnosť organizácie, resp. oslabiť jej postavenie na trhu.

Manažment rozmanitosti sa zameriava na integráciu myšlienok a metód podpory 
rozmanitosti vo vedení a v procesoch v organizácii. Rovné zaobchádzanie či rešpekt 
k odlišnosti a rozmanitosti sú esenciálnou súčasťou dôstojného jednotlivca v spoloč-
nosti. Pojem manažment rozmanitosti sa zakladá na rešpektovaní a  vedení hetero-
génnej pracovnej sily v spoločnosti. Rozmanité pracovné skupiny majú v spoločnos-
ti potenciál rozvinúť ekonomický, tvorivý, inovačný potenciál každého jednotlivca 
a v konečnom dôsledku tak dosiahnuť lepšie výkony a výsledky skupiny prostredníc-
tvom synergického efektu.

Na dôsledky kultúrnej rozmanitosti v organizáciách existujú polarizované názory. 
Môže byť chápaná ako zdroj príležitostí, prostriedok, ktorým možno dosahovať efek-
tívnejšie riešenia, resp. na druhej strane ako zdroj konfliktov, nedorozumení a odliš-
nosti očakávaní.

Obhajcovia rozmanitosti v nej vidia nevyčerpateľný zdroj príležitostí, prostriedok 
na dosiahnutie vyššieho ekonomického rastu, ako aj obohatenie a humanizáciu spoloč-
nosti prostredníctvom zlepšovania ľudských vzťahov. Naopak, odporcovia rozmanitosti 
predpovedajú ako jej dôsledok prehlbovanie nerovností, polarizáciu spoločnosti a ná-
rast násilia a terorizmu (Diverzita).

Kultúrna rozmanitosť označuje vekovú, sociálnu a rasovú rôznorodosť. Je potreb-
né skúmať jej pozitívne, resp. aj negatívne dopady na efektivitu práce, ako pôsobí na 
spoločnom pracovisku a ako organizácia reaguje na rôznorodosť pracovnej sily. Zväčša 
nadnárodné spoločnosti, ktoré majú svoje pobočky v rôznych štátoch (Dell, IBM), sú 
otvorené voči kultúrnej rozmanitosti a považujú ju za zdroj inšpirácie, kreativity, ino-
vácie, vzájomného obohatenia sa. Ak má organizácia určený cieľ, spolupráca rozmani-
tej skupiny môže podporiť efektivitu v jeho dosahovaní, pretože rozmanitosť prináša 
do kolektívu nové prístupy a spôsoby myslenia. Manažment rovnosti príležitostí chá-
peme ako súbor prístupov a praktík, ktoré sa presadzujú na pracovnom trhu v snahe 
eliminovať negatívne dopady zamestnávania heterogénnej pracovnej sily a  efektívne 
využiť pozitívny potenciál jej rozmanitosti.

Niektoré spoločnosti však nie sú otvorené k zamestnávaniu kultúrne rozmanitých 
ľudí, pretože majú obavu zo zmien, netradičných vplyvov na pracovisku či kultúrnej 
a jazykovej bariéry. Nejasná komunikácia, odlišné vnímanie, chápanie kontextu a ne-
verbálnych signálov môže zapríčiniť konflikty na pracovisku, prispieť k nižšej morálke 
a k celkovej zlej atmosfére na pracovisku, ktorá sa môže prejaviť v nižšej produktivite, 
pomalom napredovaní a v neposlednom rade aj v znížení konkurencieschopnosti or-
ganizácie.
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Závisí od manažmentu, ako sa dokáže chopiť výzvy pracovať s  rozmanitou pra-
covnou silou, vyvinúť snahu implementovať zmeny v organizácii, aby bola otvorená 
novým postupom a stratégiám, ale s jasne definovanými pravidlami, aby bolo možné 
efektívne a úspešne dosiahnuť stanovené ciele. Je potrebné, aby manažment predvídavo 
zabránil kultúrnej predpojatosti, ktorá asociuje rôzne nezhody a konflikty na pracovis-
ku zapríčinené predstavou určitej skupiny, že je lepšia než tá iná.

Vychádzajúc z dlhoročných výskumov a štúdií je v nasledujúcej schéme vyjadre-
ná súvzťažnosť s manažmentom rozmanitosti v organizácii.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Výsledky jednotlivých výskumov ukazujú, že diskriminácia existuje. Potvrdzujú to 
tak uchádzači o zamestnanie a zamestnanci, ako aj samotní zamestnávatelia. Oblasťou, 
v ktorej sa teda najčastejšie vyskytuje diskriminácia a porušovanie zásady rovnakého 
zaobchádzania, je trh práce. Každý, resp. takmer každý dospelý človek si predsa hľadá 
prácu alebo prechádza z jedného zamestnania do druhého. Práve tieto momenty pred-
stavujú pre pracovníka najväčšie nebezpečenstvo výskytu nerovnosti a diskriminácie. 
Diskriminovaný môžete byť za čokoľvek, ale najčastejšími dôvodmi sú zdravotný stav, 
rasový alebo etnický pôvod, pohlavie, sexuálna orientácia atď.

ORGANIZÁCIA

+ zvyšovanie konkurencieschopnosti
+ obohatenie pracovného kolektívu
+ efektivita práce
+ zdroj inšpirácie, nové spôsoby myslenia

– zdroj kon�iktov
– vysoké nároky na
   manažéra
– jazykové bariéry

Manažment
zmien

Manažment
rozmanitosti

Manažment
rovnosti príležitostí
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Zo všetkých našich výskumov však jednoznačne vyplýva, že najčastejšou diskrimi-
načnou skúsenosťou občanov Slovenska je diskriminácia z  dôvodu veku. Tento typ 
diskriminácie však ovplyvňuje aj faktor vzdelania samotných pracovníkov, resp. uchá-
dzačov o prácu. So zvyšujúcim sa stupňom vzdelania, klesajú skúsenosti s diskriminá-
ciou. Najmenšie skúsenosti majú vysokoškolsky vzdelaní ľudia. To môže znamenať, že 
zamestnávatelia si vzdelanejších ľudí nedovoľujú diskriminovať v takej miere ako tých 
menej vzdelaných, alebo že práca vyžadujúca vyššie vzdelanie je menej citlivá na vek.

ZÁVER

Medzi zamestnávateľmi stále existujú predsudky, ktoré poukazujú na pretrvávanie 
predpojatého pohľadu na zamestnávanie rôznych skupín obyvateľstva Slovenskej re-
publiky. Je teda potrebné realizovať opatrenia na ich odstránenie zo strany podnikateľ-
skej sféry cestou uplatňovania manažmentu rozmanitosti. Zamestnávaniu bez predsud-
kov by mali viac pomáhať aj úrady práce, a to prostredníctvom vytvárania špeciálnych 
programov. Zamestnávatelia by zase mali uplatňovať pružné formy organizácie práce 
u všetkých skupín pracovníkov. Samotní záujemcovia o zamestnanie a pracovníci na 
rôznych úrovniach by sa však mali snažiť o zlepšenie svojho postavenia, najmä stálym 
zvyšovaním kvalifikácie a prispôsobivosti súčasným pracovným podmienkam.

Vychádzajúc zo záverov našich výskumov je potrebné venovať pozornosť najmä zvy-
šovaniu informovanosti a s tým spojenej citlivosti na otázky týkajúce sa diskriminač-
ných praktík na trhu práce a možnostiam ochrany pred nimi. Túto činnosť je potrebné 
vykonávať tak medzi zamestnancami, ako aj medzi zamestnávateľmi. Z tohto pohľadu 
by bola najvhodnejším riešením celospoločenská diskusia o  probléme diskriminácie 
v spolupráci s médiami a podpora nulovej tolerancie vo vzťahu k diskriminácii na trhu 
práce zo strany celej spoločnosti.
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VYBRANÉ ASPEKTY 
INŠTITUCIONÁLNEHO 
ROZHODOVANIA EURÓPSKEJ ÚNIE 
V MIGRAČNEJ KRÍZE
VYBRANÉ ASPEKTY INŠTITUCIONÁLNEHO ROZHODOVANIA EÚ

SELECTED ASPECTS 
OF INSTITUTIONAL EU DECISION 
MAKING AT MIGRATION CRISIS

Marian Šuplata

Abstrakt

Teritórium členských krajín EÚ čelí v súčasnosti bezprecedentným migrač-
ným tokom. Tieto sa v najmasovejšej forme prejavili v rokoch 2015 a 2016. 
Európska komisia vedená J. C. Junckerom sa v ostatných mesiacoch po-
kúšala predkladať návrhy na „spoločné riešenie“ tzv. migračnej krízy. Re-
akcie členských krajín EÚ naznačujú, že ich pozície k riešeniu migrácie sú 
značne heterogénne, až protichodné. Niet pochýb, že popri aktuálnej téme 
odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ bude téma migračnej krízy do značnej 
miery zamestnávať aj historicky prvé slovenské predsedníctvo v Rade EÚ. 
Príspevok sa zaoberá stručnou analýzou vybraných migračných trendov 
a kritickým zhodnotením vybraných aspektov inštitucionálneho rozhodo-
vania EÚ v tejto otázke.

Kľúčové slová:  rozhodovacie procesy EÚ; migračná kríza; Európska únia.

Abstract

The territory of EU Member States is currently facing unprecedented mi-
gration flows. This was evident especially in years 2015 and 2016. In the 
past months she European Commission led by J.-C. Juncker tried to sub-
mit proposals for „common approach“ to the solution of so called „migra-
tion crisis“. However, the reactions from EU Member States seem to be 
heterogeneous, and in some aspects even contradictory. There is no doubt 
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ÚVOD

Projekt spoločne kooperujúcej Európy bol ovocím túžby jeho zakladateľov urobiť 
vznik akéhokoľvek vojenského konfliktu na území zjednotenej Európy nemožným. To 
sa, prostredníctvom Schumanovho plánu za 65 rokov svojej existencie (ktoré je v deji-
nách bezprecedentne najdlhším obdobím bez ozbrojeného konfliktu na teritóriu EÚ) 
podarilo naplniť. Model súčasnej inštitucionálnej podoby EÚ, usudzujúc podľa signá-
lov vysielaných zo strany niektorých jej predstaviteľov, sa však dnes zdá byť na vážnej 
križovatke chápania základných funkcií štátu v inštitucionálnom rámci EÚ a hierar-
chického usporiadania medzi nimi.

Migračná kríza v rozsahu, v ktorom jej čelí súčasná EÚ, je z historického i teritoriál-
neho pohľadu bezprecedentná. Snáď poslednou obdobnou skúškou migračných tokov 
na európskom teritóriu prešla Rímska ríša. Práve tie sú totiž niektorými historikmi sú-
časne považované za jeden z rozhodujúcich faktorov, ktoré viedli k urýchleniu jej záni-
ku (Gibbon, 1775). Na rozdiel od staroveku, dnes, v čase sofistikovaných vojenských 
systémov a stratégií, možno hromadnú migráciu obyvateľstva do EÚ primárne vnímať 
ako reakciu obyvateľov vojnou dotknutých krajín na cielené presadzovanie geopoli-
tických záujmov. V demokratickej krajine by sme sa mohli pýtať, či spôsob reakcie 
vlád angažovaných štátov od počiatku bol v súlade s konceptom a princípmi vedenia 
tzv. spravodlivej vojny a či tieto intervencie zúčastnených štátov boli, resp. do akej mie-
ry boli v súlade s medzinárodným právom či vôľou ich vlastných občanov. Mohli by 
sme sa rovnako pýtať na primeranosť úlohy zúčastnených krajín, ktorú zohrali či mali 
zohrať vo vzťahu k pôvodu a rozsahu finančných tokov, ktoré viedli k zbrojeniu a vo-
jenskému výcviku znepriatelených strán na danom teritóriu a pod. Pre potreby tohto 
príspevku náš pohľad zúžime na nasledujúce základné aspekty:
• Stručná analýza inštitucionálnej reakcie EÚ na migračnú krízu.
• Poukázanie na aktuálny rozpor v kľúčových rozhodovacích mechanizmoch EÚ – 

konkrétne medzi supranacionálnou a národnou zložkou inštitucionálneho rozho-
dovacieho procesu, ku ktorej prišlo v dôsledku začatia migračnej krízy.

that except for dealing with the consequences of leaving the UK from the 
EU, the first Slovak presidency in the EU Council will be facing to great 
extent the reality of EU migration crisis. The paper is a focus on brief anal-
ysis of selected trends of migration policy and on critical evaluation of se-
lected aspects of EU institutional decision making about this issue.

Keywords: EU decision making; migration crisis; European Union.

JEL klasifikácia: F5
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• Identifikujeme základné okruhy argumentov, argumenty, ktoré v diskusiách na túto 
tému dominovali v Rade EÚ.

• Naše úvahy rozšírime o výsledky dotazníkového prieskumu uskutočneného v obdo-
bí 4. – 9. apríla 2016 na vybranom segmente 247 študentov Ekonomickej fakul-
ty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vo veku 20 až 25 rokov; publikované 
v osobitnom príspevku (porovnaj Uramová, M. – Šuplata, M. – Kollár, J., 2016).

CIEĽ A METODIKA

Cieľom predloženého príspevku je analyzovať a kriticky zhodnotiť vybrané aspek-
ty inštitucionálneho rozhodovania EÚ vo vzťahu k fenoménu tzv. migračnej krízy EÚ 
v rokoch 2015 a 2016. Využijeme pri tom syntézu: (1) vlastnej kvalitatívnej analýzy 
(prípadovú štúdiu) z rozhodovacích procesov inštitúcií EÚ; (2) sekundárnych kvanti-
tatívnych údajov, ako aj (3) vlastnej kritickej reflexie na aktuálny problém.

INŠTITUCIONÁLNA REAKCIA EURÓPSKEJ ÚNIE 
NA MIGRAČNÚ KRÍZU – VYBRANÉ ASPEKTY

Junckerova komisia zaradila cieľ „lepšie zvládať migráciu“ medzi svoje hlavné prio-
rity. Táto priorita bola bližšie definovaná v  Európskej agende o  migrácii, prijatej 
13. mája 2015, ktorej súčasťou bol návrh konkrétnych opatrení v  tejto oblasti. Tie-
to boli bližšie špecifikované v nasledujúcich, tzv. implementačných návrhoch (imple-
mentation package). Prvý, prijatý 27. mája, okrem iného navrhoval historicky prvýkrát 
uplatniť článok 78(3) Zmluvy o  fungovaní EÚ, na základe čoho Európska komisia 
prišla s návrhom prerozdelenia 40 000 migrantov z Grécka a Talianska. Druhá séria 
implementačných návrhov bola prijatá Komisiou 9. mája 2015, s  cieľom navrhnúť 
(okrem iných opatrení) prerozdelenie 120 000 migrantov z Grécka (15 600), Talianska 
(50 400) a Maďarska (54 000 osôb). Rada pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti tento 
návrh schválila 14. septembra 2016. Návrh percentuálneho prerozdelenia podľa jed-
notlivých členských krajín je zrejmý z grafu 1. Návrh Komisie z mája 2016 počíta s po-
kutou 250 000 € za každého migranta, ktorý mal byť prerozdelený podľa „spoločného 
prerozdeľovacieho kľúča“, ale bol danou členskou krajinou odmietnutý. O problema-
tickosti návrhu svedčí aj skutočnosť, že k 13. máju 2016 bolo na základe povinného 
prerozdeľovacieho kľúča relokovaných iba 1 500 osôb z Grécka a Talianska (Európska 
komisia, 2016). Pokiaľ ide o žiadosti o azyl, podľa Eurostatu sa počet žiadateľov (s pr-
vou žiadosťou) zvýšil o viac ako 50 % v prvom štvrťroku 2016, v porovnaní s prvým 
štvrťrokom 2015. Toto číslo sa však znížilo o 33 % v porovnaní so štvrtým štvrťrokom 
2015. Celkovo dosiahol počet žiadateľov o azyl z krajín mimo EÚ v krajinách EÚ-28 
v prvom štvrťroku 2016 počet 287 100, čo bolo o 97 500 žiadostí viac ako v prvom 
štvrťroku 2015. Z celkového počtu 299 400 žiadateľov o azyl 96 %, t. j. 287 100 žia-
dalo o azyl prvýkrát.
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Najviac žiadostí bolo predložených zo strany občanov Sýrie (102 400), Iraku 
(35 000) a Afganistanu (34 800).
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Najviac vyhľadávanými krajinami z pohľadu žiadateľov o  azyl v prvom štvrťroku 
2016 boli Nemecko (175 000, resp. 61 % žiadostí); Taliansko (22 300 žiadostí, resp. 
8 %), Francúzsko (18 000 žiadostí, resp. 6 %), Rakúsko (13 900 žiadostí, resp. 5 %) 
a Spojené kráľovstvo (10 100 žiadostí, resp. 4 %). Teda až 83 % všetkých žiadostí 
o azyl smerovalo výlučne do piatich členských krajín EÚ. Najväčší nárast žiadostí 
o azyl bol zaznamenaný vo Francúzsku (+15 200); Holansku (+3 100); Spojenom krá-
ľovstve (+2 700); Grécku (+2 600) a Dánsku (+1 500). Naopak, najväčší pokles počtu 
žiadostí o azyl zaznamenalo v prvom štvrťroku 2016 Maďarsko (o –26 000 menej, resp. 
o –79 %), nasledované Švédskom (o –3 700 menej, resp. o –33 %).

Tabuľka 1 Rozhodnutia (prvej inštancie) v jednotlivých členských štátoch Európskej 
únie; Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska v prvom štvrťroku 2016

Žiadosti

spolu pozitívne
status 

utečenca
subsidiárna 

ochrana
humanitárne 

dôvody zamietnuté

EÚ-28 240 425 143 240 117 460 19 345 6 435 97 185

Belgicko 380 3 980 3 010 970 – 2225

Bulharsko 375 265 165 100 – 110

Česko 2 205 165 85 75 0 210

Dánsko 138 850 1 705 1 120 570 15 500

Nemecko 45 94 780 92575 1335 870 44070

Estónsko 395 30 10 25 0 10

Írsko 2 140 110 90 25 – 285

Grécko 2 285 440 370 70 0 1700

Španielsko 20 005 1 645 95 1550 0 640

Francúzsko 30 5 775 3 940 1835 – 14230

Chorvátsko 23 145 7 935 0 0 0 30

Taliansko 600 420 785 2880 4270 15210

Cyprus 65 25 75 345 0 180

Lotyšsko 40 15 15 10 – 40

Litva 205 130 10 5 0 25

Luxembursko 1000 150 130 0 – 75
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pokračovanie tab. 1

Žiadosti

spolu pozitívne
status 

utečenca
subsidiárna 

ochrana
humanitárne 

dôvody zamietnuté

Maďarsko 475 410 40 110 5 845

Malta 8 855 7 515 50 340 20 65

Holandsko 7 745 5 990 3 860 3575 75 1340

Rakúsko 600 55 5 145 770 75 1755

Poľsko 185 120 25 25 5 540

Portugalsko 245 95 10 105 – 65

Rumunsko 50 20 40 55 0 150

Slovinsko 170 16 15 5 – 30

Slovensko 2 005 1190 0 0 160 5

Fínsko 13 975 7 330 810 320 60 815

Švédsko 8 155 2 765 2 660 4220 445 6645

Spojené 
kráľovstvo

65 25 2 320 15 430 5390

Island 20 5 15 10 0 40

Lichtenštajnsko 2 815 1 715 0 0 5 15

Nórsko 6 160 3 370 1550 115 45 1100

Švajčiarsko 1 605 685 1070 2795

Zdroj:  Vlastné spracovanie podľa údajov Eurostatu, 2016.

Slovinsko a  Chorvátsko, napriek nižšiemu počtu žiadostí o  azyl zaznamenali 
10-násobný, resp. 4-násobný nárast (o 400, resp. 100 žiadostí viac) v prvom štvrťroku 
2016, v porovnaní s prvým štvrťrokom 2015. Z hľadiska rozhodnutí o žiadosti o azyl 
boli výsledky takéto: v  prvom štvrťroku 2016 jednotlivé členské krajiny rozhodli 
o 240 400 žiadostiach. Z týchto rozhodnutí bolo 60 % pozitívnych, t. j. poskytujú-
cich garantovanú medzinárodnú ochranu v  zmysle medzinárodného práva. Najviac 
rozhodnutí prijalo Nemecko (138 900); nasledovalo Taliansko (23 100); Francúzsko 
(20 000); Švédsko (14 000); Holandsko (8 900) a Veľká Británia (8 200). Najviac roz-
hodnutí sa týkalo žiadostí občanov Sýrie (96 500); Albánska (15 300); Iraku (13 200) 
a Eritrei (12 900).
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VÝSLEDKY A DISKUSIA

V  inštitucionálnej rovine najvážnejším vyjadrením rozporu medzi jednotlivými 
členskými krajinami vo vnímaní filozofie reakcie na masovú migráciu bola najprv 
(a) forma a následne (b) výsledok hlasovania v Rade EÚ v septembri 2015, kto-
rá po ukázala na fundamentálne odlišné až protichodné postoje členských krajín 
EÚ-28. Čo sa týka (a) formy hlasovania, toto bolo v dôsledku politického rozhodnu-
tia (ad hoc z účelových dôvodov) zmenené z úrovne hláv štátov, kde sa rozhodnutia 
prijímajú konsenzuálne, na úroveň Rady ministrov vnútra (kde na presadenie návrhu, 
v súlade s primárnym právom EÚ, stačí kvalifikovaná väčšina). Čo sa týka (b) výsled-
ku hlasovania, ten bol nepochybne determinovaný predovšetkým inštitucionálne zvo-
lenou procedúrou, dôsledkom ktorej bolo „prehlasovanie“ troch krajín s nesúhlasným 
stanoviskom, ktoré nedosiahli tzv. blokujúcu menšinu nutnú na zablokovanie návrhu 
(predstaviteľka štvrtej krajiny sa napriek predchádzajúcej nesúhlasnej pozícii za nejas-
ných okolností rozhodla pre náhlu zmenu pozície tesne pred hlasovaním).

Graf 4 
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Zdroj: Uramová – Šuplata – Kollár, 2016.

Prehlasovanie členských štátov kvalifikovanou väčšinou v Rade možno iste vnímať 
ako bežnú, až rutinnú záležitosť. Spôsob hlasovania o povinných kvótach na preroz-
deľovanie občanov z nečlenských krajín do členských štátov EÚ je však podstatne zá-
važnejší z niekoľkých dôvodov. Za jednu z hlavných možno považovať skutočnosť, že 
rozhodnutia o pobyte štátnych príslušníkov z nečlenských krajín na území príslušnej 
členskej krajiny a pokračujúce návrhy Európskej komisie následne smerujúce k trvalé-
mu a centrálnemu prerozdeľovaciemu mechanizmu žiadateľov o azyl sa majú uskutoč-
niť na exteritoriálnom princípe, t. j. bez nutnosti explicitného súhlasu členskej krajiny, 
ktorej sa pobyt osôb bezprostredne dotýka. Graf 4 naznačuje, že takéto chápanie prob-
lému by z pohľadu občanov na Slovensku (a predpokladáme, že podobne aj v ďalších 
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krajinách EÚ) mohlo byť vysoko problematické. Zjednodušene by sa dalo povedať, že 
pozície získanej kvalifikovanej väčšiny členských krajín v Rade EÚ, ktoré hlasovali pro-
ti návrhu, dominantne zdôrazňovali (A) „obranno-bezpečnostnú“ a (B) „kultúrnu“ 
funkciu štátu, zatiaľ čo pozície krajín, ktoré hlasovali za návrh o povinných kvótach, 
dominantne akcentovali (C) „humanitárnu“ funkciu štátu.
Ad A)

Z.  z.važné zistenie prebiehajúcej tzv.  migračnej krízy z  pohľadu základnej úlohy 
štátu možno považovať bezprecedentnú absenciu (neexistenciu) zabezpečenia ochrany 
vonkajšej hranice a vnútornej bezpečnosti obyvateľov v niektorých členských štá-
toch. Ako naznačujú viaceré aktuálne vážne signály, otázka postoja hlasovania v otáz-
ke povinných kvót by sa mohla stať hrozbou pre celistvosť spoločného Schengenského 
priestoru, ktorý bol ešte donedávna považovaný za priestor slobody, bezpečnosti a eko-
nomickej prosperity (Pawera-Šuplata, 2007). Z  hľadiska hierarchie nutných funkcii 
štátu a  vo svetle súčasných diskusií o  budúcnosti či ohrození súdržnosti Schengen-
ského priestoru (rovnako na úrovni supranacionálnej či národnej) je nutné položiť si 
vážne otázky: Bol Schengenský systém primárne koncipovaný pre občanov všetkých 
členských krajín EÚ-28 alebo iba pre tie krajiny, ktoré vyjadria bezpodmienečne sú-
hlasné stanovisko k trvalým povinným kvótam na ich teritóriu? Aké sú ďalšie predstavy 
o deľbe funkcií na supranacionálnej a národnej úrovni zo strany najvplyvnejších pred-
staviteľov inštitúcií EÚ? A ďalšia: Sme si istí, že toto uvažovanie má legitimitu a ďalšiu 
podporu občanov členských krajín EÚ, ktorí sú zdrojom moci, na ktorej je suprana-
cionálny koncept založený? Sú pokračujúce pokusy o centrálne povinné „prerozdeľo-
vanie“ (relocation) podľa vzorca definovaného kľúča v súlade s  ľudskou dôstojnosťou 
prijímaných osôb a obyvateľov dotknutých členských krajín?

Ako znázorňuje graf 5, doterajší postoj EÚ voči migračnej kríze väčšina responden-
tov na Slovensku považuje za možný bezpečnostný problém pre obyvateľov členských 
krajín EÚ.

Graf 5 
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problém pre obyvateľov členských krajín EÚ?

Zdroj: Uramová – Šuplata – Kollár, 2016.
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Ad B)
Je nutné si tiež uvedomiť, že predmetom rozhodnutia Rady v tejto otázke nie je iba 

migrácia, ale implicitne tiež otázky týkajúce sa kultúry a kultúrnych špecifík jednot-
livých krajín. Tieto oblasti na inštitucionálnej úrovni (v súlade s primárnym právom 
EÚ) tradične patria do najcitlivejšej sféry rozhodovania, prijímaných výsostne na báze 
jednomyseľnosti. V prípade reakcie na tzv. migračnú krízu otázka kultúrnych rozdie-
lov masívneho a nekontrolovaného prílevu štátnych príslušníkov z iných krajín a kul-
túr nebola zohľadňovaná. Niet pochýb o tom, že pokusy o multikultúrne koncepty 
v Európe zlyhali, čo opakovane priznali nielen najvyšší predstavitelia troch najväčších 
krajín EÚ. V roku 2007 istý arcibiskup pri diskusiách o multikultúrnej Európe s jed-
ným z eurokomisárov poukázal na výrok parížskeho imáma, ktorý mal znieť: „Podľa 
Vašich pravidiel sa k Vám dostaneme a podľa našich si Vás podmaníme!“. Vieme, že takéto 
a podobné výroky, ktoré neprispievajú k pokoju v Európe, nie sú ojedinelé. Aké ná-
sledky má podcenenie kultúrno-integračných súvislostí pobytu niektorých osôb, nereš-
pektujúcich nielen identitu a kultúrno-historické korene Európy, ale ani ľudský život 
(vrátane svojho), bolo možné vidieť na smutných udalostiach samovražedných úto-
kov islamského radikalizmu za posledných šesť mesiacov v dvoch členských krajinách. 
(Pozn: Zhodou okolností, išlo v tomto prípade, žiaľ, o identické dve krajiny, predstavi-
telia ktorých pri rozhodovaní o texte preambuly Ústavnej, neskôr Lisabonskej zmluvy, 
vo veci tzv. Invocatio Dei, odmietli dôraznejšiu odvolávku na zmienku o kultúrno-his-
torických koreňoch Európy, následkom čoho bola z textu vylúčená.) EÚ zaiste nemôže 
ostať iba hermeticky uzavretým priestorom či kamennou pevnosťou. Je však povinnos-
ťou rozlišovať, kto – s akým hodnotovo-kultúrnym posolstvom a vnútornými postojmi 
sa stáva aktívnou súčasťou jej priestoru a či plne rešpektuje kultúrne špecifiká v člen-
skej krajine, v ktorej žije. Súčasné presadzované návrhy v oblasti migračnej politiky EÚ 
nedávajú žiadne záruky, že nepovedú k eskalácii problémov vzniknutých v dôsledku 
nefunkčného multikulturalizmu a dlhodobej spoločenskej ignorancie tohto problému. 
Uzavreté (ucelené) komunity v niektorých členských krajinách, oddelené od kultúrnej 
reality krajiny, v ktorej žijú, ktoré boli komunitami pôvodu samovražedných atentát-
nikov, tento problém zdôrazňujú.
Ad C)

Jeden z kľúčových argumentov krajín obhajujúcich povinné prerozdeľovanie možno 
zjednodušene vnímať ako humanitárny. Je založený na dominancii logiky, že väčším 
problémom ako voľné a nelimitované prúdenie migrantov do Schengenského priesto-
ru je nesúhlas členských krajín, ktoré nesúhlasia s povinnými kvótami, resp. s trvalým 
a  exteritoriálnym prerozdeľovacím mechanizmom, a  že tento postoj je nehumánny. 
EÚ je dnes nielen lídrom v oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) vo svete – angažova-
nie jej obyvateľov očividne pretváralo svet naprieč dejinami. Otázka znie: Majú byť 
členské krajiny EÚ jedinou (či hlavnou) destináciou sveta, ktorá je považovaná za bez-
pečné útočisko pre obyvateľov celého sveta? Je nutné, aby boli migranti prichádzajúci 
z akýchkoľvek dôvodov do EÚ „v bezpečí“ až v členských krajinách, ktoré sú ich naj-
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vyhľadávanejšou destináciou (zhodou okolností ide o členské krajiny s najvyššími so-
ciálnymi štandardmi a výhodami)? Ak sa hovorí o „povinných kvótach“, prečo výlučne 
o krajinách EÚ a nie o globálnych kvótach? Kedy budú súčasťou ponúkaných riešení 
vážne, účinné opatrenia proti cielenému pašovaniu a  prevádzaniu ľudí do Európy?. 
Funkčnosť týchto opatrení považujeme pri odpovedi na predchádzajúce otázky krízy za 
kľúčové. Sme presvedčení, že EÚ môže a má dostatočne efektívne realizovať pomoc ex-
teritoriálne. Pokiaľ žiadatelia o azyl splnia nevyhnutné podmienky, s ktorými slobodne 
súhlasí členský štát, ktorého sa ich pobyt týka, je možné ich (dočasne či trvalo) prijať 
na svojom teritóriu. Súhlasíme s výsledkami v grafe 6, ktoré naznačujú, že iné ako res-
pondentmi uvedené preferované riešenia z pohľadu dôvery a ďalšej súdržnosti EÚ, by 
mohli byť vysoko problematické.
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Zdroj: Uramová – Šuplata – Kollár, 2016.

ZÁVER

Za kľúčové východisko fungujúceho, dôveryhodného štátu (či už na úrovni národ-
ného štátu, alebo supranacionálneho spoločenstva) považujeme predovšetkým schop-
nosť plniť si svoje základné funkcie. Všeobecné chápanie minimálnej miery úlohy štátu 
od čias Adama Smitha s dôrazom na primát zabezpečenia funkčnej obrany a vnútornej 
bezpečnosti bola všeobecne akceptovaná nielen ekonomickou teóriou, ale v zásade na-
prieč relevantnými spoločensko-vednými disciplínami. Spoločenský konsenzus v tejto 
otázke je nielen logický a nutný, pretože akékoľvek iné prístupy spochybňujúce uvede-
nú minimálnu úlohu, by od základu spochybnili jestvovanie nielen štátu ako samostat-
ného subjektu, ale aj akúkoľvek ďalšiu úlohu štátu v ďalších oblastiach, ktoré vykonáva. 
Ak chce mať Európska únia (EÚ) perspektívu ďalšej životaschopnosti, potrebuje, aby 
obrana, bezpečnosť teritória, ako aj kultúrna zvrchovanosť jednotlivých členských kra-
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jín rozhodovať, kto bude žiť na ich území, boli funkčnými, nie abstraktnými kategó-
riami. EÚ možno považovať za fungujúce spoločenstvo iba dovtedy, kým bude plne 
funkčná jeho vonkajšia hranica, ktorá neumožňuje svojvoľný a nekontrolovaný presun 
osôb. Zabezpečenie funkčnej hranice krajín, ktoré sú zodpovedné za jej ochranu, má 
byť v prípade krízovej situácie zrealizované v účinnej spolupráci európskych inštitúcií, 
krajiny, ktorá je zodpovedná za jej ochranu, a  všetkých ostatných členských krajín. 
Niet pochýb, že riešenie migračnej krízy je nutné zvládať najprv mimo územia EÚ. Na 
základe svojho slobodného rozhodnutia a kultúrnych špecifík daného členského štátu, 
ktorého sa to týka, môže (trvalo alebo dočasne) pozvať občanov nečlenských krajín na 
svoje územie. Je logické, že EÚ má pokračovať v realizácii efektívnej humanitárnej po-
moci, a to predovšetkým exteritoriálne.

Súčasné prístupy presadzovania trvalých povinných kvót v otázke migrácie môžu 
niesť v  sebe vážne riziko morálneho hazardu, ktorý môže vyústiť do budúcej podo-
by Európy fundamentálne odlišnej od koreňov, z ktorých historicko-kultúrne či in-
štitucionálne vyrástla. Je potrebné si včas klásť otázku, či dnes presadzované prístupy 
majú dostatočnú (priamu) podporu občanov členských krajín EÚ, ktorých sa problém 
formujúcej sa migračnej politiky EÚ bezprostredne týka. Grafy 4, 5 a 6, odrážajúce 
prieskum v jednej z členských krajín, naznačujú negatívny trend v odpovediach na po-
ložené otázky. Súčasné inštitucionálno-politické pokusy predstaviteľov EÚ odpovedať 
na migračnú krízu trvalými povinnými kvótami (sankciami pre členské štáty, ktoré ich 
nebudú akceptovať, bez sankcionovania krajín, ktoré si neplnia povinnosti zabezpeče-
nia vonkajšej Schengenskej hranice) možno považovať za najvážnejšiu skúšku EÚ-28. 
Fungovanie a ďalšie smerovanie štátu na úrovni supranacionálnej či národnej (na kto-
rej EÚ vznikla ako slobodné spoločenstvo slobodných štátov) nemôže byť založené na 
ambíciách politikov, úradníkov či záujmových skupín, bez rešpektu historicko-kultúr-
neho dedičstva či rešpektu vôle jej občanov.

Sme presvedčení, že momentálne zvolený prístup k otázke riešenia tzv. migračnej 
krízy by mohol byť pre súdržnosť súčasnej, dominantne inštitucionálnej EÚ v nároč-
ných časoch, ktorým Európa čelí, vážnym ohrozením. Pokusy EÚ o  dohodu s  Tu-
reckom s deklarovaným cieľom eliminovať prílev masovej migrácie nepovažujeme za 
skutočné riešenie problému. Aktuálny stav svedčí skôr o  geopoliticky expanzívnych 
úmysloch Turecka a o defenzívnej pozícii EÚ v otázke migrácie, čo vytvára otázniky 
týkajúce sa jej budúceho potenciálu vážnejšieho geopolitického aktéra v regionálnom 
i globálnom priestore. Téma riešenia migrácie do EÚ je zaiste závažnou skúškou ďalšie-
ho fungovania inštitucionálnej EÚ. Po referende vo Veľkej Británii o vystúpení z EÚ 
bude nepochybne nutné túto vážnu a závažnú otázku pre jednotlivé členské štáty po-
čas predsedníctva SR v Rade EÚ, ale aj počas tých ďalších, považovať za mimoriadne 
citlivú.
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EURÓPSKA ENERGETICKÁ ÚNIA 
A JEJ VPLYV NA SLOVENSKO

EUROPEAN ENERGY UNION AND 
ITS INFLUENCE ON SLOVAKIA

Lívia Vašáková

Abstrakt

Príspevok sa venuje EÚ energetickej únii – dôvodom vzniku, jej koncep-
tu a štruktúre, ako aj slovenskému pohľadu na tento projekt. V dôsledku 
zhoršujúcich sa vzťahov s dodávateľmi energií, hlavne s Ruskom, vysokým 
cenám energií v porovnaní s hospodárskymi konkurentmi; rizikám vyplý-
vajúcim z  klimatických zmien, ako aj poklesu investícií do energetickej 
infraštruktúry po hospodárskej kríze, silnel dopyt po väčšej politickej ini-
ciatíve v oblasti energetiky. Odpoveďou bol práve projekt Európskej ener-
getickej únie, ktorej cieľom je bezpečná, udržateľná, konkurencieschopná 
a cenovo dostupná energia pre spotrebiteľov v EÚ – domácnosti i podniky. 
Projekt sa opiera o päť pilierov – energetická bezpečnosť; plne integrovaný 
európsky trh s  energiou; energetická efektívnosť; dekarbonizácia hospo-
dárstva a  výskum, inovácia a  konkurencieschopnosť. Slovenská odborná 
verejnosť vníma projekt pozitívne a vyzdvihuje hlavne konkurencieschop-
nosť a ceny energií rovnako, ako aj bezpečnosť dodávok. Vláda a národný 
regulátor presadzujú zachovanie práva určovať energetický mix, ako aj re-
gulácie na národnej úrovni, kým podnikatelia a ich združenia by skôr pri-
vítali menšiu mieru reguláciu či dokonca presun regulačných právomocí 
na európsku úroveň.

Kľúčové slová:  energetika, bezpečnosť dodávok, jednotný trh s energiami, 
regulácia, dekarbonizácia.

Abstract

The contribution deals with  the EU Energy Union — its concept and 
structure as well as Slovak perspective.  It became evident that a bigger 
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ÚVOD

Energetická politika je spôsob, akým krajina rozhoduje o  svojom energetickom 
sektore a využívaní energetických zdrojov. Vo väčšine prípadov má za cieľ garantovať 
(1) bezpečné (2) a udržateľné dodávky energií (3) za prijateľné a konkurencieschopné 
ceny. Tieto ciele idú často ruka v ruke a navzájom sa podporujú. Príkladom môže byť 
zvyšovanie energetickej efektívnosti, ktoré znižuje spotrebu energií, čo znižuje potre-
bu energie dovážať a zároveň znižuje aj spotrebu emisií a náklady za energie pre spo-
ločnosti. Existujú však aj prípady, keď sú tieto ciele protichodné, napr. podpora ťažby 
domáceho uhlia v Poľsku, ktoré je síce domácim zdrojom a znižuje závislosť krajiny 
od dovozu energií zo zahraničia, ale je aj najviac znečisťujúcim fosílnym palivom vy-
púšťajúcim najviac emisií skleníkových plynov a v porovnaní s cenami na medzinárod-
ných trhoch nemusí byť najlacnejšou alternatívou. Práve preto treba mať medzi cieľmi 
správnu rovnováhu.

political initiative in the field of energy is needed owing to  worsening  
relations with energy suppliers, especially with Russia, high energy pric-
es compared to economic competitors; challenges arising from climate 
change, as well as, due to the decline in investment in energy infrastruc-
ture following the economic crisis. A response was the project of the Eu-
ropean Energy Union aiming at secure, sustainable, competitive and af-
fordable energy for the EU consumers – households and businesses. The 
project is based on five pillars – energy security; a fully integrated Euro-
pean energy market; energy efficiency; decarbonisation; and research, in-
novation and competitiveness. Slovak stakeholders have in general a pos-
itive perception of the project. They highlighted in particular the need to 
address the issue of competitiveness and high prices as well as security of 
supply. Official governmental line is supportive of the project but not in 
favour of moving regulatory authority to the EU level and paramount is 
to keep the right to determine energy mix. On the other hand, business 
associations, opposition parties and some companies criticised the over-
regulated energy market in Slovakia and argued for more competition/
deregulation of prices, transparency and some even for shifting regulatory 
powers to the EU level.

Keywords: energy, security of supply, internal energy market, regulation, 
decarbonisation.

JEL klasifikácia: L98
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CIEĽ A METODIKA

Cieľom príspevku je analyzovať projekt Európskej energetickej únie, dôvody jeho 
vzniku a kľúčové oblasti, ktoré má riešiť, a naznačiť, aké dopady môže mať pre Sloven-
sko. Vychádzame z materiálov Európskej komisie a diskusií, ktorých predmetom bol 
tento projekt. Na základe prieskumu, ktorý realizovalo zastúpenie Európskej komisie 
na Slovensku v období marec – apríl 2015, budeme hodnotiť názory kľúčových sub-
jektov na energetickú úniu. Na záver zhodnotíme, aké dopady možno predpokladať 
z realizácie projektu Európskej únie.

PREČO POTREBUJEME ENERGETICKÚ ÚNIU?

Energetické politiky boli aj v minulosti súčasťou európskej agendy, ale boli rozdro-
bené. Týkali sa čiastkových politík, ako napríklad zvyšovania energetickej efektívnosti 
vysávačov či bezpečnostných opatrení pre jadrové elektrárne. V dôsledku zhoršujúcich 
sa vzťahov s dodávateľmi energií, hlavne s Ruskom, vysokým cenám energií v porov-
naní s hospodárskymi konkurentmi; rizikám vyplývajúcim z klimatických zmien, ako 
aj poklesu investícií do energetickej infraštruktúry po hospodárskej kríze, však silnel 
dopyt po väčšej politickej iniciatíve v oblasti energetiky.

Podľa Európskej komisie (2015) EÚ importovala 53 % svojej energie za cca 400 mld. 
eur, čo z nej robí najväčšieho dovozcu energie na svete. Šesť členských štátov dováža 
všetok plyn od jediného externého dodávateľa, takže sú naďalej príliš vystavené krí-
zam v zásobovaní. 75 % našich obytných budov je energeticky neefektívnych. 94 % 
dopravy využíva ropné produkty, z ktorých 90 % dovážame. EÚ ročne vynaložila vyše 
120 mld. eur na často neopodstatnené energetické dotácie. Len do roku 2020 treba do 
energetického sektora EÚ investovať vyše bilióna eur. Veľkoobchodné ceny elektriny 
pre európske krajiny sú nízke, hoci stále o 30 % vyššie než v USA. Ceny elektriny pre 
domácnosti po zdanení zároveň v rokoch 2012 – 2013 stúpli v priemere o 4,4 %. Veľ-
koobchodné ceny (zemného) plynu sú oproti USA stále viac než dvojnásobné. Tento 
cenový rozdiel oproti ostatným ekonomikám má dosah na konkurencieschopnosť náš-
ho priemyslu, najmä v energeticky náročných odvetviach.

Európske odvetvie energetiky z  obnoviteľných zdrojov má celkový ročný obrat 
129 mld. eur a zamestnáva vyše milióna ľudí. Firmy z EÚ vlastnia 40 % všetkých tech-
nologických patentov v tejto oblasti. Výzvou je, aby si Európa udržala vedúce postave-
nie na globálnom poli investovania do energie z obnoviteľných zdrojov.

1. novembra 2014 začala svoje pôsobenie nová Komisia na čele s predsedom J. C. 
Junckerom, ktorý pre jej päťročný mandát stanovil nasledujúcich desať priorít:
1. Ďalšie posilnenie zamestnanosti, rastu a investícií.
2. Prepojený jednotný digitálny trh.
3. Odolná energetická únia uplatňujúca výhľadovú politiku v oblasti zmeny klímy.
4. Prehĺbený a spravodlivejší vnútorný trh s posilnenou priemyselnou základňou.
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 5. Hlbšia a spravodlivejšia hospodárska a menová únia.
 6. Rozumná a vyvážená dohoda o voľnom obchode s USA.
 7. Oblasť spravodlivosti a základných práv založená na vzájomnej dôvere.
 8. Smerom k novej migračnej politike.
 9. Silnejší globálny aktér.
10. Únia demokratickej zmeny.

Projekt Európskej energetickej únie je treťou prioritnou témou s cieľom zabezpečiť 
bezpečnú, udržateľnú, konkurencieschopnú a cenovo dostupnú energiu pre spotrebi-
teľov v EÚ – domácnosti i podniky. Na jeho dosiahnutie bude potrebné od základov 
transformovať európsky energetický systém. Bude potrebné prejsť od hospodárstva za-
loženého na fosílnych palivách, v ktorom sa energetický trh riadi centralizovane. Mu-
síme posilniť postavenie spotrebiteľov – poskytnúť im informácie, možnosť voľby a vy-
tvoriť flexibilitu riadenia dopytu i ponuky.

EURÓPSKA ENERGETICKÁ ÚNIA

Stratégia energetickej únie má päť synergických a úzko prepojených rozmerov za-
meraných na posilnenie energetickej bezpečnosti, udržateľnosti a konkurencieschop-
nosti:
1. energetická bezpečnosť, solidarita a dôvera,
2. plne integrovaný európsky trh s energiou,
3. energetická efektívnosť, ktorá pomáha tlmiť dopyt,
4. dekarbonizácia hospodárstva a
5. výskum, inovácia a konkurencieschopnosť.

Energetická bezpečnosť, solidarita a dôvera
Existuje viacero spôsobov, ako zlepšiť energetickú bezpečnosť a  zvýšiť solidaritu 

a dôveru medzi členskými štátmi:
a) Diverzifikácia dodávok (zdroje energie, dodávatelia a trasy).
 Ako ukázali politické výzvy uplynulých mesiacov, diverzifikácia energetických zdro-

jov, dodávateľov a zásobovacích trás je kľúčová pre bezpečné a voči krízam odolné 
dodávky energie európskym občanom a podnikom. Je potrebné urýchliť práce na 
južnom koridore, aby sme mohli do Európy dovážať plyn z krajín Strednej Ázie; 
takisto posilniť budovanie uzlov so zásobníkmi skvapalneného plynu či preskúmať 
potenciál skvapalneného zemného plynu (LNG).

b) Spolupráca v oblasti bezpečnosti dodávok.
 Zaistenie vysokej miery energetickej bezpečnosti pre občanov a podniky v Európe 

si vyžaduje úzku spoluprácu členských štátov, prevádzkovateľov prepravných sietí 
a prenosových sústav, energetického priemyslu a všetkých ostatných zainteresova-
ných strán.
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 Pokiaľ ide o ropu, dôležité kroky sa podnikli už prijatím smernice o zásobách ropy 
z roku 2009, ktorá členským štátom ukladá povinnosť vytvoriť a udržiavať mini-
málne zásoby ropy a ropných výrobkov.

c) Posilnenie postavenia EÚ na globálnych energetických trhoch.
 Projekt energetickej únie sa nezameriava len na domáci trh. Silnejšia a jednotnejšia 

EÚ môže zaistiť konštruktívnejšie vzťahy s partnermi, ktoré prinesú vzájomný úži-
tok. Energetická politika sa často používa ako nástroj zahraničnej politiky, najmä 
v súvislosti s významnými producentmi energie a tranzitnými krajinami.

d) Zvýšenie transparentnosti dodávok plynu
 Pri zaisťovaní bezpečnosti dodávok energie (najmä plynu) je významným prvkom 

súlad zmlúv o nákupe energie od tretích krajín s predpismi EÚ. V  súčasnosti sa 
kontroly súladu medzivládnych dohôd a súvisiacich komerčných dohôd podľa prís-
lušného rozhodnutia vykonávajú až po tom, čo členský štát uzavrel dohodu s treťou 
krajinou. V budúcnosti by Európska komisia mala byť informovaná o rokovaniach 
o medzivládnych dohodách od ich raného štádia – zabezpečí sa tým lepšie predbež-
né posúdenie zlučiteľnosti príslušnej dohody s pravidlami vnútorného trhu a krité-
riami bezpečnosti dodávok energie.

Plne integrovaný európsky trh s energiou
Napriek pokroku uplynulých rokov nie je potenciál európskeho energetického sys-

tému ešte stále plne využitý. Aktuálna trhová štruktúra nevytvára dostatok investícií, 
problémom zostáva koncentrácia trhu, slabá konkurencia a energetické prostredie na 
celoeurópskej úrovni je stále príliš fragmentované.
a) Prepojenia.
 Európske elektrické prenosové sústavy, plynovodné prepravné siete a najmä ich cez-

hraničné prepojenia nie sú postačujúce na integráciu trhov a napojenie energetic-
kých ostrovov na hlavnú sieť. V roku 2013 identifikovala Európska únia 248 pro-
jektov spoločného záujmu (PCI) v oblasti energetickej infraštruktúry. Pre elektrinu 
bol stanovený osobitný cieľ minimálneho prepojenia na úrovni 10 % inštalovanej 
kapacity na výrobu elektriny v  členských štátoch, ktorý by sa mal dosiahnuť do 
roku 2020.

 Prechod na bezpečnejší a udržateľnejší energetický systém si však bude vyžadovať 
veľké investície do výroby, sietí a energetickej efektívnosti. Ich výška sa počas naj-
bližších desiatich rokov odhaduje na úrovni zhruba 200 mld. eur ročne. Náklady 
na veľkú časť týchto investícií bude znášať súkromný sektor a kľúčový bude prístup 
k financovaniu. Možnosti v tomto smere už dnes ponúka Európska investičná ban-
ka, Nástroj na prepájanie Európy a financovanie v rámci európskych štrukturálnych 
a investičných fondov či Európsky fond pre strategické investície.
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b) Správne nastavenia pravidiel a regulácie.
 Prvoradou prioritou vytvorenia energetickej únie je úplná implementácia a dôsled-

né presadzovanie existujúcej legislatívy v energetike a súvisiacich oblastiach. Nové 
politiky a prístupy nemá zmysel stavať na vratkých základoch.

 Je dôležité, aby členské štáty plne implementovali a presadzovali tretí balík predpi-
sov pre vnútorný trh s energiou, najmä pokiaľ ide o oddelenie (unbundling) a nezá-
vislosť regulačných orgánov. Dôsledné presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže 
pomôže zabrániť podnikom v narúšaní vnútorného trhu s energiou.

 Európska komisia pripravuje ambiciózny legislatívny návrh na prepracovanie trhu 
s elektrinou a prepojenie veľkoobchodu s maloobchodom, ktorý by mal riešiť aj ne-
koordinované schémy podpory obnoviteľných zdrojov. Hoci sú verejné intervencie 
v určitých prípadoch potrebné a odôvodnené na riešenie zlyhaní trhu, niektoré ich 
formy mali výrazne škodlivý vplyv na účinné fungovanie vnútorného trhu s ener-
giou. Takisto je potrebné zvýšiť transparentnosť štruktúry nákladov na energie a ich 
cien zavedením pravidelného a podrobného monitorovania a informovania.

c) Dôraz na spotrebiteľa.
 V  energetickej únii by spotrebitelia mali byť schopní prijímať kvalifikované roz-

hodnutia a  slobodne a  jednoducho nakupovať energiu od spoločností aj z  iného 
členského štátu. To si vyžaduje ďalšiu úpravu súčasných vnútroštátnych regulač-
ných rámcov. Inteligentné technológie pomôžu spotrebiteľom a ich poskytovateľom 
energetických služieb využiť príležitosti, ktoré ponúka energetický trh, keďže získa-
jú kontrolu nad svojou spotrebou energií.

d) Ochrana zraniteľných spotrebiteľov.
 Energetická chudoba má negatívny vplyv na životné podmienky a zdravie. Spôso-

buje ju viacero faktorov, zväčša kombinácia nízkeho príjmu a všeobecnej chudo-
by, energeticky nehospodárnych obydlí a  systémov vlastníctva a prenájmu, ktoré 
nepodporujú energetickú efektívnosť. Riešiť ju možno len kombináciou opatrení, 
najmä v sociálnej oblasti.

Energetická efektívnosť
Európska rada v októbri 2014 stanovila na úrovni EÚ orientačný cieľ zvýšiť energe-

tickú efektívnosť do roku 2030 aspoň o 27 %. V roku 2020 sa tento cieľ prehodnotí, 
pričom ambícia je 30 % na úrovni EÚ. V tejto súvislosti je nevyhnutné od základov 
prehodnotiť energetickú efektívnosť a začať ju vnímať ako samostatný zdroj vyčíslený 
hodnotou ušetrenej energie. EÚ už má najprepracovanejší systém opatrení na zefektív-
nenie spotreby energie.
a) Budovy a spotrebiče.
 Zvyšovanie energetickej efektívnosti v  sektore budov je kľúčové. Vykurovanie 

a chladenie je v Európe najväčším osobitným zdrojom dopytu po energii a spotre-
buje väčšinu dovezeného zemného plynu. Veľa môže priniesť aj financovanie z EIB 
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a fondov EÚ. Európsky fond pre strategické investície ponúka finančnú páku na 
rozsiahle investície do renovácie budov. Investície v tejto oblasti sa môžu výrazne 
vrátiť v podobe rastu a pracovných miest.

 V oblasti spotrebičov legislatíva o označovaní energetickými štítkami a ekodizajne 
umožňuje spotrebiteľom kvalifikované rozhodovanie o spotrebe energie.

b) Energeticky efektívna doprava bez emisií uhlíka.
 Doprava zodpovedá za viac ako 30 % konečnej spotreby energie v Európe. Realizá-

cia jej potenciálu z hľadiska energetickej efektívnosti si vyžaduje nepretržité zamera-
nie na sprísňovanie emisných noriem CO2 pre osobné automobily a ľahké úžitkové 
vozidlá po roku 2020, ako aj opatrenia na zvýšenie palivovej úspornosti a zníženie 
emisií CO2 v prípade ťažkých úžitkových vozidiel a autobusov. Ako moderný a vý-
hľadový nástroj znižovania emisií CO2 treba podporovať aj lepšie riadenie dopravy.

Dekarbonizácia hospodárstva
Ambiciózna politika v oblasti klímy je neoddeliteľnou súčasťou energetickej únie. 

Politika EÚ v oblasti zmeny klímy je založená na systéme EÚ na obchodovaní s emi-
siami – ETS; na národných cieľoch znižovania emisií skleníkových plynov v sektoroch 
mimo ETS a na ambicióznej energetickej politike v oblasti využívania obnoviteľných 
zdrojov energie.

V dohode na rámci politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 
sa stanovil záväzok EÚ znížiť domáce emisie skleníkových plynov v porovnaní s úrov-
ňou z roku 1990 aspoň o 40 %. Európska únia je odhodlaná stať sa svetovým lídrom 
v oblasti obnoviteľnej energie a novej generácie technologicky vyspelých a konkuren-
cieschopných obnoviteľných zdrojov. Stanovila si aj cieľ, aby bol v roku 2030 podiel 
energie z obnoviteľných zdrojov v EÚ aspoň 27 % jej spotreby. Do roku 2020 by mali 
obnoviteľné zdroje energie predstavovať 20 % energetického mixu. Výrazne poklesli 
náklady na novú veternú a  fotovoltickú kapacitu, z  veľkej časti vďaka záväzku EÚ 
v tejto oblasti, a výrazne pokročila aj reforma systémov podpory v záujme ich ďalšieho 
znižovania. Dosahovanie cieľa 27 % však prináša aj nové výzvy.

Výskum, inovácia a konkurencieschopnosť
Nové efektívnejšie technológie umožnia lacnejší prechod na udržateľnú energiu, 

preto piatym pilierom energetickej únie sú práve výskum a inovácie. Opatrenia by sa 
mali zamerať na priority ako vedúce svetové postavenie vo vývoji technológií novej 
generácie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a uskladňovania energie; podpora 
zapojenia spotrebiteľov prostredníctvom inteligentných sietí a systémov automatizácie 
v domácnosti; účinné energetické systémy a využitie technológií na dosiahnutie ener-
getickej neutrality bytového fondu a udržateľnejšie dopravné systémy.

Prechod na nízko uhlíkové hospodárstvo cestou inovácií ponúka mnoho príležitos-
tí pre rast a tvorbu pracovných miest. Vzniknú nové podnikateľské sektory, obchodné 
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modely i pracovné zaradenia. Vedúce postavenie v oblasti technológií musí dopĺňať 
rozvoj priemyselných výrobných kapacít či technologických dodávateľských reťazcov 
v celej Európe.

SLOVENSKÝ POHĽAD NA EURÓPSKU 
ENERGETICKÚ ÚNIU

Svojou širokou koncepciou je projekt EÚ energetickej únie atraktívny pre všetky 
členské štáty, ktoré si v ňom vedia nájsť svoje priority. V rámci svojej pozície ekono-
mického radcu na zastúpení Európskej komisie na Slovensku sme realizovali v období 
marec – apríl 2015 prieskum medzi slovenskou odbornou verejnosťou, v ktorom sme 
zisťovali názory odborníkov na projekt EÚ energetickej únie. Na prieskume sa zúčast-
nilo 30 subjektov z oblasti štátnej správy, podnikateľskej obce a akadémie. Hlavnou 
témou boli priority pre Slovensko v rámci EÚ energetickej únie. Do prieskumu sme 
zahrnuli aj verejné vyhlásenia ďalších aktérov, ktoré boli v období marec – apríl 2015 
dostupné v médiách.

Na základe prieskumu možno povedať, že postoj k energetickej únii EÚ je veľmi 
pozitívny. Odborná verejnosť na Slovensku zvlášť zdôraznila, že je potrebné predovšet-
kým riešiť: 1) konkurencieschopnosť a otázku vysokých cien energií, rovnako ako aj 2) 
bezpečnosť dodávok. Oficiálna pozícia vlády vyjadruje podporu projektu, ale je proti 
presúvaniu regulačných právomocí na európskeho regulátora – agentúru ACER. Veľmi 
dôležitou požiadavkou vlády SR je aj zachovanie práva určovať národný energetický 
mix. Tieto výhrady boli spomínané aj vo vyjadrení regulátora a niektorých (čiastočne) 
štátom vlastnených spoločností.

Na druhej strane podnikateľské zväzy, opozičné strany a niektoré spoločnosti kriti-
zovali preregulovanosť slovenského trhu s energiou a presadzovali viac súťaže na trhu/
dereguláciu cien, zlepšenie transparentnosti regulačného rámca a  niektorí aj presun 
regulačných právomocí na európsku úroveň. Pokiaľ ide o energetickú chudobu, väčši-
na spoločností dávala prednosť tomu, aby sa táto otázka riešila pomocou nástrojov so-
ciálnej pomoci, a nie prostredníctvom energetickej politiky v podobe napr. krížových 
dotácií a regulácie.

Silná podpora bola v  konzultácii vyjadrená pre solidaritu a  bezpečnosť dodávok 
zemného plynu, ale pri súčasnom rešpektovaní dôležitých národných záujmov. Sloven-
ská vláda dôrazne podporuje plynovodný projekt Eastring, ktorý by mal priniesť ruský 
a/alebo azerbajdžanský plyn do slovenskej stanice Veľké Kapušany cez Bulharsko, Ru-
munsko a Maďarsko. Žiaden z oslovených subjektov nevyjadril podporu pre spoločné 
nákupy zemného plynu, namiesto toho bola uvádzaná možnosť posilnenia dozornej 
úlohy EK pred podpisom zmlúv.

Spoločnosti so zahraničnou majetkovou účasťou čakajú na rozhodnutia o budúcej 
podobe a fungovaní tzv. market design a európskeho systému obchodovania s emisiami 
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(ETS), ďalšie zúčastnené strany sa k týmto otázkam nevyjadrovali. Schémy podpory 
pre OZE boli kritizované veľkou väčšinou respondentov, niektorí dokonca navrhovali 
ich zrušenie a vystavenie OZE hospodárskej súťaži. Rozvoj inteligentných sietí „smart 
grids“ a elektrických vozidiel figurovali ako prioritné oblasti vo viacerých vyjadreniach 
respondentov. Zameranie na energetickú účinnosť bolo vítané, ale nemalo by sa to od-
raziť vo vyšších cenách energií a podpora by sa mala realizovať skôr prostredníctvom 
trhových mechanizmov, ako je napríklad Energy Performance Contracting (EPC), 
osvedčený model energetickej služby na zlepšovanie energetickej efektívnosti budov 
a zariadení, pri ktorom sa investície splácajú z budúcich garantovaných úspor energie.

Implementácia a riadenie (governance) projektu energetickej únie je veľmi dôležité, 
pretože veľké množstvo legislatívnych opatrení by sa malo uskutočniť v krátkej dobe. 
Menšie firmy spomenuli otázku administratívnej záťaže spojenej s  novými právny-
mi predpismi. Správna implementácia existujúcich právnych predpisov a projektov by 
mala predchádzať zavádzaniu novej legislatívy. Budovanie spoločného trhu s energiou 
by mohlo byť problematické aj vzhľadom na rozdiely vo vnútroštátnych regulačných 
systémoch, ako aj pre rozličné národné záujmy jednotlivých členských štátov a etablo-
vaných hráčov. Zlepšenie energetických štatistík, najmä čo sa týka cien energií, je víta-
né mnohými respondentmi.

ZÁVER

V príspevku sme načrtli dôvody vzniku EÚ energetickej únie a predstavili sme päť 
pilierov, na ktorých stojí projekt energetickej únie. Vo výskumnej časti sme sa zame-
rali na názory slovenskej odbornej verejnosti na projekt Európskej energetickej únie.

Na záver možno zhodnotiť, že slovenská odborná verejnosť vníma projekt pozitív-
ne a vyzdvihuje hlavne konkurencieschopnosť a vysoké ceny energií, rovnako ako aj 
bezpečnosť dodávok. Vláda a národný regulátor presadzujú zachovanie práva určovať 
energetický mix, ako aj regulácie na národnej úrovni, kým podnikatelia a ich združenia 
by skôr privítali menšiu mieru regulácie či dokonca presun regulačných právomocí na 
európsku úroveň.

Podľa nášho názoru je projekt tak široko koncipovaný, že každá krajina či každý 
subjekt si bude vedieť nájsť v ňom svoje priority. Dôležité bude, akým spôsobom sa 
podaria presadiť konkrétne opatrenia, ktoré majú projekt realizovať. Tieto opatrenia 
môžu vyžadovať súdržnosť a európsku jednotu aj pri témach, ktoré pre danú krajinu/
odvetvie/subjekt nebudú kľúčové. Príkladom pre náš región môže byť ambiciózna kli-
matická politika.
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VEREJNÝ DLH GRÉCKA A JEHO 
DOPAD NA EURO

GREEK PUBLIC DEBT AND ITS 
IMPACT ON THE EURO

Mária Bohdalová a Miroslav Majerčík

Abstrakt

V príspevku sa zaoberáme problematikou verejného dlhu členskej krajiny 
eurozóny a analýzou vplyvu udalostí v zadlženej krajine na výmenný kurz 
EUR/USD. Uvádzame historický kontext menovej únie a  sledujeme vý-
voj ekonomickej situácie Grécka a ostatných členských krajín od vstupu 
Grécka do eurozóny až po súčasnosť. Ďalej uvádzame zásadné okolnosti 
a približujeme prijaté opatrenia na zamedzenie rozšírenia dlhovej krízy do 
celej eurozóny. Objasňujeme dopad dlhovej krízy v Grécku na výmenný 
kurz EUR/USD.

Kľúčové slová:  verejný dlh, záchranný balíček, menový systém, Grécko, 
dlhová kríza.

Abstract

This paper looks at debt issues of one of the eurozone area members and 
it analyzes how events in debt-ridden country reflect on the EUR/USD 
exchange rate. In the second part of this paper, we explain historical con-
text of the monetary union and we observe the development of Greek 
debt crisis and debt crisis of other eurozone members since Greece joined 
euro area up until today. We explore the austerity measures, that should 
stop the debt crisis from spreading onto other euro area members. We also 
explain the involvment of Greek debt crisis to EUR/USD exchange rate.

Keywords: public debt, rescue package, monetary union, Greece, debt crisis.

JEL klasifikácia: E62, F34, F41, N10, N94
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ÚVOD

Kríza v eurozóne sa určitým spôsobom dotýka každého z nás. Pri slovnom spojení ve-
rejný dlh Grécka si najviac ľudí vybaví euroval a záchranné balíčky. Je pochopiteľné, že nás 
zaujíma dôvod, prečo treba pomáhať krajinám, ktoré nezodpovedne pristupovali k svo-
jim verejným financiám a záväzkom. Slovensko je od roku 2004 členom menovej únie, 
od roku 2009 sa stalo členským štátom eurozóny a jeho oficiálnym platidlom je euro. Je 
preto dôležité poznať dôvody a možné ohrozenia jednotnej meny a menového systému 
ako takého. V príspevku skúmame okolnosti, za akých vznikla celá situácia okolo grécke-
ho dlhu. Ďalej sme chceli zistiť dôvody, prečo bolo nutné opätovne poskytovať Grécku 
obrovské finančné prostriedky, a priblížiť danú problematiku čitateľovi. Cieľom príspev-
ku je analyzovať postoje Grécka, ktoré viedli k súčasnej dlhovej kríze v eurozóne, ďalej 
preskúmať dopad krokov a kľúčových rozhodnutí v časoch ekonomickej recesie zo strany 
Grécka, ako aj zo strany Európskej únie a zainteresovaných finančných inštitúcií. V prí-
spevku najprv charakterizujeme európsky záchranný systém a grécke úsporné opatrenia 
a následne analyzujeme jednotlivé udalosti, ktoré mali za následok vplyv gréckej dlhovej 
krízy na euro. Pomocou grafov zachytíme jednotlivé udalosti a uvedieme, akým spôso-
bom ovplyvnili kurz eura voči doláru. V kapitole výsledky a záver zhrnieme naše zistenia.

CIEĽ A METODIKA

Cieľom príspevku je skúmať pôvod, vývoj a následky verejného dlhu Grécka, ako 
aj vplyv udalostí v Grécku na výmenný kurz EUR/USD. Analyzujeme postoje Gréc-
ka, ktoré viedli ku kríze, a poskytneme prehľad historických míľnikov, ktoré zname-
nali zmenu vo vnímaní Grécka. Na vysvetlenie určitých pojmov a systémov je využitá 
metóda deskripcie. V príspevku uvádzame historický kontext jednotného menového 
systému a s využitím komparácie sledujeme zmeny, ktoré sa odohrali od jeho vzniku.

EURÓPSKY ZÁCHRANNÝ MECHANIZMUS 
A GRÉCKE ÚSPORNÉ OPATRENIA

Kríza gréckeho vládneho dlhu je úzko spojená s  finančnou a  bankovou krízou 
z roku 2008 z niekoľkých dôvodov. Nekonkurencieschopnosť gréckej ekonomiky, veľ-
ké slabiny v administratívnom sektore a obrovské úniky na daniach spôsobili prepad 
gréckeho hospodárstva na dno. Európska komisia v roku 2006 odhadla, že v Grécku 
nebolo v ten rok priznaných 30 % zo všetkých daní. To sa rovná 3,4 % vtedajšieho 
gréckeho hrubého domáceho produktu. Keď sa svetová finančná kríza rozrástla do Eu-
rópy, slabá grécka konkurencieschopnosť a absencia reforiem spôsobili prehĺbenie de-
ficitu v zahraničnom obchode. Keď bolo jasné, že grécka vláda nebude schopná splácať 
svoje pôžičky, nízka očakávaná návratnosť gréckych dlhopisov rapídne znížila ich cenu. 
Straty grécka sa na vlne kreditnej krízy výrazne zvýšili (Woods, 2012).
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Investor za normálnych obchodných podmienok zakomponuje riziko vládnych dl-
hopisov do úroku. To znamená, že rizikové grécke dlhopisy by mali mať väčší úrok ako 
bezpečné nemecké dlhopisy. Štruktúra európskej menovej únie však so sebou prináša 
aj riziká. Vytvorením menovej únie sa úrokové miery členských krajín navzájom zjed-
notili. Krajiny s otáznou históriou svojej platobnej schopnosti sa cez tento mechaniz-
mus dostali k  lacným peniazom. V skutočnosti bolo toto požičiavanie z veľkej časti 
financované nemeckými bankami a krajinami s nízkou úrokovou mierou. Aj preto je 
kríza v periférnych krajinách eurozóny veľkým problémom pre celý bankový systém 
EÚ (Woods, 2012).

Správanie sa investorov k periférnym krajinám Európskej únie, akou je Grécko, bolo 
pred vypuknutím finančnej krízy a pred prvým gréckym auditom viac než pozoruhod-
né. Zmluva o  fungovaní Európskej únie, naposledy upravená Lisabonskou zmluvou, 
totiž v čl. 125 zahŕňa tzv. „no bailout clause“, čo znamená, že žiadny členský štát, ani 
samotná Európska únia, nebudú niesť zodpovednosť za záväzky za ktorýkoľvek iný člen-
ský štát. Investori sa správali tak, ako keby verili, že v prípade platobnej neschopnosti 
jedného z členských štátov EÚ nejakým spôsobom zasiahne. Ako sa aj naozaj ukázalo, 
nemecké a  francúzske banky, ktoré vlastnili podstatnú časť gréckeho dlhu, nedovolili 
Grécku napriek článku 125 ZFEÚ skrachovať. V Lisabonskej zmluve však existuje aj 
článok, ktorý finančnú pomoc jednotlivým členským štátom umožňuje. Článok 125 
ZFEÚ ustanovuje, že Únia môže poskytnúť finančnú pomoc členským krajinám, ktoré 
sa pre mimoriadne okolnosti, ako sú napr. prírodné katastrofy, ocitne v ťažkostiach ale-
bo je nimi vážne ohrozená. Predstavitelia EÚ využili pri riešení krízovej situácie práve 
tento článok.

Až do súčasnosti sa riešenie eurokrízy nieslo v znamení hľadania odpovede na jed-
nu jedinú otázku. Kto bude jednoznačne znášať straty bánk z gréckych vládnych dl-
hopisov? Odpoveď zatiaľ zostáva – daňoví poplatníci iných členských krajín, pretože 
s cieľom odvrátiť možný rozpad bankového systému EÚ sa jednotlivé vlády členských 
krajín zhodli na tom, že banky vlastniace grécke vládne dlhopisy musia byť za každú 
cenu zachránené (Woods, 2012).

DOPAD GRÉCKEJ DLHOVEJ KRÍZY 
NA VÝMENNÝ KURZ EUR/USD

V tejto časti príspevku budeme pozorovať vývoj a zmeny výmenného kurzu EUR/
USD počas celého trvania dlhovej krízy v Grécku, ako aj v jednotlivých časových úse-
koch, ktoré považujeme za kritické alebo zlomové. Na analýzu použijeme dáta Eu-
rópskej centrálnej banky a Eurostatu. Všetky udalosti, ktoré zachytávame na grafoch, 
pochádzajú zo spravodajstva BBC. Najstaršie dáta sú k dispozícii od 1. 1. 1999, keď 
sa začalo euro používať v bezhotovostnom styku. Grécko prijalo euro v  roku 2001. 
Kurz EUR/USD mal v deň, keď Grécko vymenilo drachmu za euro, hodnotu 0,95. 
K 5. 4. 2016 by sme za jedno euro zaplatili 1,136 amerického dolára. V grafe na obr. 1 
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vidíme vývoj eura voči doláru od roku 1999 až do roku 2016. Postupne budeme skú-
mať časové výseky, v  ktorých udalosti ovplyvnili hodnotu výmenného kurzu EUR/
USD. Na analýzu kurzu použijeme denné uzatváracie hodnoty, pričom na časovej osi 
vyznačíme všetky dôležité udalosti, ktoré výrazne ovplyvnili kurz eura voči doláru.

Obrázok 1 
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Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Eurostatu.

V roku 2004 sa prvýkrát zistilo, že Grécko prezentovalo nesprávne dáta na dôležité 
štatistické účely. Takáto informácia mohla byť pre svetové finančné trhy varovným sig-
nálom. Na analýzu vplyvu tejto udalosti na výmenný kurz EUR/USD použijeme časo-
vý výsek, ktorý začína 7. 3. 2004, keď konzervatívna strana Nová demokracia vyhrala 
voľby a sľúbila, že vykoná finančný audit práve pre zdvihnutý prst od EUROSTATU 
a kontrolných finančných orgánov EÚ. Tento časový úsek zakončíme koncom októbra 
2004, aby sme mohli pozorovať dopad zverejnenia odchýlok v pôvodných gréckych 
dátach EUROSTATOM v septembri 2004. Vývoj kurzu EUR/USD v tomto časovom 
úseku môžeme vidieť na grafe na obr. 2.

Obrázok 2 
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V rokoch 2009 až 2010 sme zaznamenali výrazný vplyv udalostí v Grécku na kurz 
EUR/USD. Tieto udalosti vyplynuli z iných finančných udalostí po celom svete, ako 
napr. správy o finančných problémoch v Dubaji, a z celkového stavu svetových trhov 
po vypuknutí svetovej kreditnej krízy a bankrotu spoločnosti Lehman Brothers. Analý-
zu výmenného kurzu EUR/USD v tomto období začneme od konca roka 2009, keď sa 
zistilo, že Gréci vedome falšujú údaje. Koniec nášho časového výseku bude tesne pred 
koncom roka 2010, pretože po tomto roku nasleduje viacero významných udalostí, 
ktoré mali takisto vplyv na výmenný kurz eura voči doláru a bude vhodnejšie a jedno-
duchšie rozdeliť toto obdobie na viac kratščích úsekov. V grafe na obr. 3 sme pre lepšiu 
orientáciu pomocou šípok vyznačili udalosti, o ktorých si myslíme, že mali výrazný 
vplyv na zmenu hodnoty EUR/USD.

Obrázok 3 
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Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Eurostatu.

V grafe na obr. 3 môžeme vidieť začiatok dlhovej krízy v eurozóne, ktorej predchá-
dzalo napätie okolo nejasnosti fiškálnej situácie v Grécku a prehĺbenie svetovej finanč-
nej krízy. Grécky vládny dlh predstavoval v tomto čase 113 % jeho HDP, čo je skoro 
dvakrát toľko ako 60 % limit dlhu v eurozóne. Od uverejnenia nepriaznivých správ 
o gréckom verejnom zadlžení kleslo euro voči doláru počas jedného mesiaca o jednu 
desatinu percentuálneho bodu. Vtedajší premiér George Papandreou však stále zostá-
val optimistický a tvrdil, že Grécko pre svoje dlhy neskrachuje.

V roku 2010 už bola situácia s Gréckom vážna, a preto sa zrodil prvý záchranný 
finančný mechanizmus. Záchranné balíčky však nemusia automaticky znamenať zlep-
šenie nálady a dôvery na finančných trhoch, najmä keď bolo viacerým ekonomickým 
analytikom jasné, že takáto pomoc je skôr dočasná záplata, ktorá môže spôsobiť viac 
problémov, ako ich vyriešiť. Participácia ostatných členských krajín v eurozóne takisto 
znamená spomalenie ich ekonomického výkonu z dôvodu odlevu veľkého množstva 
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kapitálu do záchranného mechanizmu a prináša riziko nespokojnosti obyvateľstva. Ča-
sový úsek na analýzu tohto obdobia bude od konca roka 2009 po koniec roka 2010. 
V grafe na obr. 4 pre lepšiu čitateľnosť označíme jednotlivé udalosti číslami a odvoláme 
sa na ne v texte.
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Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Eurostatu.

1. Ku koncu roka 2009 znižuje ratingová agentúra Fitch Grécku rating na BBB+. Za 
jedno euro v tomto momente dostaneme 1,47 amerického dolára.

2. 14. 1. 2009 predstavuje grécka vláda balíček úsporných opatrení a škrtov, od kto-
rých si sľubuje zníženie vládneho dlhu a oživenie verejných financií. Euro klesá na 
hodnotu 1,44.

3. Ministri financií Európskej únie schvaľujú záchranný mechanizmus pre Grećko 
v hodnote 30 mld. eur. Euro oslabilo od prvého bodu z pôvodných 1,47 na hodno-
tu 1,36 voči americkému doláru. Ako sme už uviedli, záchranné balíčky nemusia 
hneď nutne znamenať návrat dôvery v menu, aj keď, ako môžeme vidieť v nasledu-
júcich mesiacoch až do konca roku 2010, situácia sa postupne zlepšila. Mohli by 
sme si to vysvetliť skôr ako dôveru investorov a trhov v neoblomnú vôľu finančných 
orgánov Európskej únie zachrániť euro za každú cenu.

4. Euro dosahuje najnižšiu hodnotu od roku 2006. 8. 1. 2006 je kurz EUR/USD na 
hodnote 1,19. Ako už však vieme z dlhodobého vývoja eura voči doláru, až do kon-
ca roka 2014 už euro pod túto hranicu nekleslo.

5. Medzinárodný menový fond poskytuje Grécku ďalšiu pomoc vo výške 2,57 mld. 
eur a vracia opäť na trh záruku, že Grécko zostane nejaký čas z najhoršieho vonku.

6. Európska únia schvaľuje záchranný balíček pre Írsko vo výške 85 mld. eur a začína 
sa hovoriť o permanentnom systéme, ktorý má vyriešiť dlhovú krízu v eurozóne.
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Rok 2011 znamenal pre euro, ako aj eurozónu problémové obdobie. Do problémov 
sa v tomto roku dostali aj ďalšie periférne krajiny eurozóny. Finančné ťažkosti postihli 
najmä Taliansko a Portugalsko. Americký dolár to však takisto nemal ľahké. Počas roku 
2011 sa stalo viacero udalostí, ktoré spôsobili pokles amerického dolára skoro na hod-
noty z roku 2008, keď sa USA naplno zmietali vo finančnej kríze. K slabej hodnote 
dolára prispeli aj hodnotenia viacerých ratingových agentúr a rušné debaty o navýše-
ní dlhového stropu v americkom kongrese. Významné udalosti vyznačíme v grafe na 
obr. 5 číslami a následne ich opíšeme v texte.
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Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Eurostatu.

1. Estónsko sa stáva 17. členom eurozóny.
2. Ministri financií členských štátov Európskej únie sa zhodli na vytvorení trvalé-

ho systému pomoci členským krajinám eurozóny, ktoré sa ocitnú vo finančných 
problémoch. Ide o tzv. Európsky mechanizmus pre stabilitu. Do fondu má pritiecť 
500 mld. eur. Toto rozhodnutie upokojilo situáciu na svetových trhoch a  euro 
oproti doláru silnie. Počas dvoch mesiacov posilnilo skoro o jednu desatinu percen-
tuálneho bodu. Vo februári 2011 malo euro hodnotu 1,36 a v marci už hodnotu 
1,42.

3. Prichádza jemné otrasenie v kurze EUR/USD. Periférne krajiny eurozóny takisto 
potrebujú finančnú pomoc. S & P znížilo Portugalsku ako prvému kreditné hod-
notenie na BBB.

4. Onedlho agentúra Standard & Poor’s oznamuje negatívnu vyhliadku pre americkú 
ekonomiku na nadchádzajúce mesiace a posúva americký dolár až ku hranici 1,5 
dolára za jedno euro. Okrem toho sa v USA pomaly končí dohoda o dlhovom stro-
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pe a začínajú sa náročné rokovania o jej ďalšom predĺžení. Nervozita na americkom 
finančnom trhu pretrváva.

5. Pôžičky, ktoré Grécko dostalo v prvom záchrannom balíčku, nestačia, reformy dô-
chodkového systému sa napĺňajú len veľmi pomaly a v systéme verejných financií 
sa nič zásadné nemení. V Grécku naďalej prebiehajú protesty proti vládnym škrtom 
a úsporným opatreniam a je jasné, že Grécko bude potrebovať zásadné riešenie ale-
bo len ďalšiu finančnú pomoc. EÚ schválila druhý záchranný balíček pre Grécko 
vo výške 130 mld. eur a opäť upokojuje situáciu na trhu. Euro sa v tomto momen-
te predáva približne za 1,4 amerického dolára. Po tomto nasleduje pre kurz EUR/
USD veľmi kolísavé obdobie, až kým nepríde v septembri 2011 k prepadu eura voči 
doláru o skoro 1,5 percentuálneho bodu.

6. K  posilneniu dolára pomohlo aj rozhodnutie Federálneho rezervného systému 
o predĺžení menových swapov na zabezpečenie likvidity amerického dolára o ďalšie 
tri roky, až do roku 2014. Americký dolár postupne silnie a dostáva sa na hodnotu 
tesne nad 1,3 dolára voči euru.

7. Najvyšší súd v Nemecku rozhodol, že finančná pomoc pre Grécko a eurozónu ne-
porušuje ústavu.

8. Veľká Británia využíva právo veta a  na samite EÚ blokuje zmeny v  Lisabonskej 
zmluve. Žiada vytvorenie úplne novej zmluvy. Euro pokračuje v klesajúcom trende 
a prekračuje hranicu 1,3 €/USD smerom nadol.
Hneď na začiatku roka 2012 agentúra Standard & Poor’s znižuje kreditné hodno-

tenie viacerým členským krajinám eurozóny, ako aj samotnému Európskemu nástroju 
pre finančnú stabilitu. Prebiehajúce rokovania medzi Gréckom, jeho súkromnými ve-
riteľmi a tzv. trojkou, teda Európskou komisiou, Európskou centrálnou bankou a Me-
dzinárodným menovým fondom, zatiaľ nemajú jasné východisko.

Uprostred roka 2012 sa v Grécku konajú parlamentné voľby, v ktorých sa očaká-
va, že strany odmietajúce vládne škrty a úsporné opatrenia si rozdelia väčšinu hlasov 
a môžu tak vážne ohroziť záujem Grécka na napravení jeho zložitej situácie. V tom is-
tom čase sa Španielsko aj Taliansko stretávajú s nervozitou investorov, ktorí neveria, že 
tieto krajiny budú schopné zabrzdiť svoj dlhový spád. Úroky na požičiavanie pre obe 
krajiny výrazne rastú.

Na konci leta sa však našťastie situácia upokojuje, keď v ďalších gréckych voľbách 
väčšinovo vyhráva strana Nová demokracia, podporujúca úsporné opatrenia. Kľúčové 
udalosti vyznačíme na v grafe na obr. 6 pomocou čísel a v texte analyzujeme ich dopad 
na výmenný kurz EUR/USD.
1. Ratingová agentúra Standard & Poor’s  znižuje hodnotenie Francúzska a  ďalších 

ôsmich krajín eurozóny. Francúzsko stráca rating AAA. Hodnotenie Talianska, Špa-
nielska, Cypru a Portugalska sa znižuje o dva body. Pre Portugalsko a Cyprus to už 
znamená zaradenia do kategória „junk“. Nemecku sa podarilo udržať si status AAA. 
Okrem Slovenska a Nemecka dostávajú ešte tieto krajiny aj označenie negatívnej 
vyhliadky, čo v blízkej budúcnosti signalizuje ďalšie možné zníženie hodnotenia. 
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Kurz eura voči doláru klesá z 1,3 až na 1,27. Standard & Poor’s znížila hodnotenie 
aj samotnému finančnému záchrannému mechanizmu eurozóny.
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Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Eurostatu.

2. Grécki predstavitelia sa dohodli, že vyhovejú podmienkam veriteľov. Európska 
„trojka“ však požaduje od Grécka zoškrtať ďalších 325 mil. eur, aby mohlo oficiálne 
prijať finančnú pomoc. Kurz EUR/USD od februára až do mája kolíše medzi hod-
notou 1,35 až 1,3.

3. V máji dochádza na trhu k miernemu šoku, keď v Grécku zvíťazili strany, ktoré od-
mietajú pristúpiť na plán ozdravenia verejných financií. Na trh sa opäť vracia ner-
vozita a euro začína opäť slabnúť. Padá pod hranicu 1,3 €/USD.

4. Situácii nepomáha ani požiadavka o finančnú injekciu od štátu štvrtej najväčšej špa-
nielskej banky – Bankie. Požaduje záchranu vo výške 19 mld. eur. Kurz EUR/USD 
padá naďalej pod hranicu 1,25.

5. Krátko na to oznamuje španielsky minister financií, že jeho krajina čoskoro oficiál-
ne požiada o pomoc od záchranného fondu vo výške 100 mld. eur. Euro pokračuje 
v klesajúcom trende a atakuje hranicu 1,2 €/USD.

6. Nakoniec však situáciu upokojujú predčasné grécke voľby, v ktorých jednoznačne 
vyhráva strana Nová demokracia. Existuje aspoň nejaká záruka, že Grécko sa vydá 
na správnu cestu. Po voľbách ešte môžeme pozorovať menšie otrasy v kurze EUR/
USD, ale ku koncu roka sa euro vracia na hodnotu 1,33 €/USD.
Pretrvávajúca ekonomická nepohoda prináša so sebou veľkú vlnu euroskepticizmu, 

ktorý existuje v podstate už od samotného vzniku Európskych spoločenstiev/Európ-
skej únie a v posledných rokoch len rastie. Euroskepticizmus sa dostáva aj do main-
streamovho prúdu života v EÚ. Britský premiér David Cameroon sľubuje, že bude 
vyhlásené referendum o zotrvaní Veľkej Británie v EÚ. Jeho vyhlásenie prichádza prá-
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ve vtedy, keď sa v európskych vládnych kruhoch hovorí o väčšej integrite a súdržnosti 
v Európskej únii.

Podobné nálady sa objavili aj u obyvateľstva SR a vo verejnom živote. Na Slovensku 
sa tiež rodí veľká vlna odporu voči Európskej únie. Vznikajú rôzne mimovládne skupi-
ny a organizácie podporujúce protieurópsku politiku. Na Slovensku, ale aj v členských 
štátoch EÚ vznikajú aj extrémne pravicové strany.

Rok 2013 bol na zlomové udalosti chudobnejší ako predchádzajúce roky. V tomto 
roku sa dokonca oficiálne dostáva eurozóna prvýkrát z recesie, v ktorej zotrvala dlhých 
18 mesiacov. HDP v eurozóne zaznamenáva 0,3 % rast, ale nezamestnanosť zostáva 
v dvojciferných číslach, vládne financie sú aj naďalej krehké a rast je síce pozitívny, ale 
nerovnomerne rozdelený. Dobré správy prichádzajú z Írska. Vyzerá to tak, že úsporné 
opatrenia fungujú a Írsko sa stáva prvou krajinou, ktorá dobrovoľné opúšťa záchranný 
program finančnej pomoci a nevyžaduje už ďalšiu kapitálovú pomoc.

Naopak, na Cypre je ohrozené fungovanie finančného systému, a preto sa dohod-
li s  tzv.  trojkou na finančnej pomoci vo výške 10 mld. eur. Klienti najpopulárnejšej 
a druhej najväčšej banky na Cypre – Laiki, strácajú pre jej reštrukturalizáciu všetky 
vklady, ktoré sú nad hranicou 100 000 €. To znamená, že klient, ktorý má v tejto ban-
ke uložených 130 000 €, automaticky stráca 30 000 €. Ako neakceptovateľné bolestné 
sú klientom ponúknuté akcie banky ako náhrada za ich stratené peniaze. Vo výmen-
nom kurze EUR/USD dochádza v tomto roku k veľkým fluktuáciám v intervale 1,38 
a 1,28 eura voči doláru. Ročne kurz EUR/USD fluktuuje o jednu desatinu. V grafe 
na obr. 7 sa budeme snažiť priradiť udalosti k bodom zlomu a budeme analyzovať ich 
dopad na výmenný kurz EUR/USD.
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1. Nezamestnanosť v  eurozóne dosahuje svoje nové maximum  – 12  %. V  Grécku 
a Španielsku zostáva nezamestnanosť nad úrovňou 25 %. Každý druhý absolvent 
vysokej školy je v  Španielsku nezamestnaný. Euro zaznamenáva od nového roku 
mierny pokles k hodnote 1,3 €/USD a v zápätí opäť stúpa počas jedného mesiaca 
až tesne nad hranicu 1,36.

2. Na poslednú chvíľu sa Cyprus, štáty patriace do euroskupiny a tzv. trojka dohodli 
na asistenčnom programe, ktorý takpovediac zachráni Cyperčanom všetky vkla-
dy v bankách pod 100 000 €, inak by o značnú časť týchto peňazí pravdepodobne 
prišli. Pozorovatelia na trhoch predpokladajú, že sa táto dohoda môže stať akým-
si vzorom pre podobné situácie v budúcnosti. Euro je v tomto momente na svojej 
najnižšej hodnote za celý rok 2013. Po tomto nasleduje mierny rast a následne euro 
kolíše počas štyroch mesiacov okolo hodnoty 1,3 €/USD.

3. Grécka vláda schvaľuje nový zákon, ktorý zahŕňa veľké škrty, znižovanie platov 
a prepúšťanie vo verejnej správe. Plánuje sa prepustiť až 15 000 zamestnancov. Veľ-
kú časť tvoria stredoškolskí učitelia, vychovávatelia a príslušníci policajného zbo-
ru. Ide už o ôsmy balíček úsporných opatrení gréckej vlády. Euro sa v tomto bode 
nachádza za rok 2013 na svojom druhom najväčšom minime. Schválenie zákona 
prináša na trhy opäť na istý čas dôveru. Až do konca roka má euro stúpajúci trend 
s miernymi výkyvmi v 9. až 11. mesiaci.

4. Dňa 13. decembra 2013 sa Írsko stáva prvou krajinou, ktorá vystupuje zo záchran-
ného programu v objeme 67,5 mld. eur. Uvádza, že už nebude potrebovať ďalšiu 
finančnú pomoc a bude pokračovať v začatom procese zavádzania reforiem a úspor-
ných opatrení.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Grécke hospodárstvo, ktoré tvorí len 2.4 % HDP Európskej únie, rozhodne ne-
patrí k tým najväčším. Grécka dlhová kríza má však ďalekosiahle dôsledky a potvrdila 
obavy viacerých ekonómov, ktorí upozorňovali na nedostatky spoločného menového 
systému už pri vytváraní eurozóny. Ukázalo sa, že európski lídri a inštitúcie EÚ neboli 
pripravené pohotovo zareagovať na vzniknutú situáciu. Dlhová kríza v Grécku má pre 
eurozónu viaceré ekonomické a politické implikácie (Nelson, 2011):
1. Odozva na grécku krízu vytvorila precedens pre ďalšie podobné prípady
 Rokovania o pomoci pre Írsko a Portugalsko boli časovo efektívnejšie, pretože Gréc-

ko poslúžilo ako šablóna pri riešení podobných problémov.
2. Grécka kríza oslabila stabilitu finančného systému v EÚ
 Veľké banky ako BNP Paribas, Société General, Deutsche Bank, UniCredit a Intesa 

sa pokladajú za väčšinových veriteľov gréckeho dlhu. Existujú oprávnené dôvody na 
obavy, čí sú títo giganti schopní absorbovať prípadné straty z gréckych dlhopisov. 
Práve preto boli v roku 2011 mnohé európske banky podrobené záťažovým testom. 
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Väčšina bánk prešla záťažovým testovaním, ale kvalita testov bola viackrát spochyb-
ňovaná.

3. Grécka kríza vytvorila nové záväzky pre členské krajiny EÚ
 Členské krajiny eurozóny na seba cez záchranné finančné mechanizmy preniesli ri-

ziko zvýšenia svojich vlastných dlhov. Príspevok Francúzska do záchranných balíč-
kov tvorí 8 % jeho HDP. Prípadné vypuknutie dlhovej krízy v Taliansku by zvýšilo 
príspevok Francúzska teoreticky až na 13 % jeho HDP. To by zároveň mohlo zvýšiť 
mieru zadlženia Francúzska nad 100 %.

4. Kríza v Grécku zvýraznila obmedzenia monetárnej politiky členských štátov eurozóny
 Niektorí analytici navrhli, že pre Grécko by bolo lepšie opustiť eurozónu a obnoviť 

jeho vlastnú menu.
5. Grécka dlhová kríza podnecuje k ďalšiemu prevereniu ekonomickej politiky EÚ
 Navrhované reformy by mali posilniť uplatňovanie Paktu stability a rastu, zaviesť 

dôraznejšiu kontrolu národných rozpočtov a zriadiť mechanizmus skorého varova-
nia pred podobným scenárom, ktorý sa odohral v Grécku.

6. Grécka dlhová kríza načrtla hrozby a príležitosti pre ďalšiu integráciu EÚ
 Bilaterálne ekonomické vzťahy medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi ame-

rickými sú jedny z najväčších a najsilnejších. Ekonomický nepokoj v Grécku a zne-
istenie v celej eurozóne by mohli mať negatívne dôsledky na americkú ekonomiku. 
Na začiatku krízy sa očakávalo, že úsporné opatrenia povedú k  spomaleniu rastu 
v Európe a k strate dôvery voči euru, čo by viedlo k znehodnoteniu eura voči dolá-
ru. Obidva tieto faktory by znížili dopyt po exporte USA do eurozóny a, naopak, 
zvýšili by import USA z eurozóny. Oslabenie eura na finančných trhoch by zatrak-
tívnilo európske akcie a motivovalo amerických investorov k ich nakupovaniu (Nel-
son, 2011).

ZÁVER

Euro sa stalo symbolom ekonomickej integrácie Európskej únie. Okolnosti jeho 
vzniku boli často zvláštne. Nemôžeme poprieť, že myšlienka jednotného platidla má 
racionálny a dobrý základ. Jej reálne prevedenie v skutočnom svete však so sebou pri-
náša množstvo komplikácií a prekážok, hlavne v tak kultúrne, ekonomicky a historic-
ky odlišnom geopolitickom prostredí, akým je Európa.

V príspevku sme analyzovali udalosti a historické míľniky, ktoré viedli k dlhovej 
kríze jedného z členov eurozóny a vysvetlili jej dopad na jednotný európsky trh a euro-
zónu. Priblížili sme situáciu, ktorá nastala krátko po vypuknutí svetovej finančnej krízy 
a odhalení nesprávnosti gréckych štatistických údajov. Európske riadiace inštitúcie sa 
spolu s Medzinárodným menovým fondom dohodli, že situácia je natoľko vážna, že 
bude nutné poskytnúť Grécku finančnú pomoc. Je na zamyslenie, či toto požičiavanie 
na splácanie gréckeho verejného dlhu nebolo de facto porušením ustanovení Zmluvy 
o fungovaní EÚ. Grécko sa zaviazalo výmenou za záchranné balíčky pomocou úspor-



159VEREJNÝ DLH GRÉCKA A JEHO DOPAD NA EURO

ných opatrení a masívnych škrtov svoj dlh výrazne znížiť alebo aspoň spomaliť jeho 
nárast. Tento cieľ zostal však skôr v teoretickej rovine, ako v praktickej. Peniaze daňo-
vých poplatníkov ostatných členských krajín eurozóny pomohli tak zachrániť banky, 
ktoré tento dlh vlastnia.

Euro zostáva aj naďalej relatívne stabilnou a silnou menou, pretože Európska únia 
prijíma opatrenia na posilnenie jeho stability. Od členských štátov súčasne požaduje, 
aby dodržiavali Pakt stability a rastu. Je už len na zodpovednosti ostatných členských 
krajín eurozóny, dokedy bude takto nastavený systém fungovať.

LITERATÚRA

Knihy/Monografie

KARPIŠ, J. 2015. Zlé peniaze: sprievodca krízou. Bratislava : INESS, 2015. 573 s. 
ISBN 978-80-969765-8-4

MAJERČÍK, M. 2016. Verejný dlh Grécka a dopad na eurozónu : diplomová práca. Bra-
tislava : FMUK, 2016. 68 s.

Príspevky v časopisoch, zborníkoch, monografiách

NELSON, R. et al. 2011. Greece’s Debt Crisis: Overview, Policy Responses, and Im-
plications. In Congressional Research Service. [online]. [cit. 2016-03-31]. Dostupné 
na internete: https://www.fas.org/sgp/crs/row/R41167.pdf.

Elektronické dokumenty

BBC. 2012. Greek debt swap. [online]. [cit. 2016-03-21]. London: British Broad-
casting Corporation. Dostupné na internete: http://www.bbc.com/news/busine-
ss-17283783.

EUROPEAN CENTRAL BANK. 2000. Convergence Report 2000. [online]. [cit. 
2016-03-05]. Frankfurt am Mein: European Central Bank. Dostupné na inter-
nete: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/conrep/cr2000en.pdf?45f48aa464fe-
8a06e6bd50370cde62b4.

EUROPEAN CENTRAL BANK. 2012. Policy position of the governing council of the 
European Central Bank on exchange rate issues relating to acceding countries. [onli-
ne]. [cit. 2016-03-05]. Frankfurt am Mein : European Central Bank. Dostupné na 
internete: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/policyaccexchangerateen.pdf.

EUROPEAN COMISSION. 2009. Reporting of Government Deficits and Debt Levels. 
[online]. [cit. 2016-03-05]. Brussels European Comission Dostupné na internete: 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/2028454/EL-2010-04.pdf.

EUROPEAN COMISSION. 2010a. Report on Greek government deficit and debt statis-
tics. [online]. [cit. 2016-03-05]. Brussels : European Comission Dostupné na inter-



160 Mária Bohdalová a Miroslav Majerčík

nete: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4187653/6404656/COM_2010_
report_greek/c8523cfa-d3c1-4954-8ea1-64bb11e59b3a.

EUROPEAN COMISSION. 2010 b. The Economic Adjustment Programme for Greece. 
[online]. [cit. 2016-03-05]. Brussels : European Comission Dostupné na internete: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/pdf/
ocp61_en.pdf 978-92-79-15074-6.

EUROPEAN COMISSION. 2012. The Second Economic Adjustment Programme for 
Greece. [online]. [cit. 2016-03-21]. Brussels : European Comission Dostupné 
na internete: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_pa-
per/2012/pdf/ocp94_en.pdf 978-92-79-22849-0.

EUROPEAN COMISSION. 2015. Deficit and debt notification tables. [online]. 
[cit. 2016-03-05]. Brussels : European Comission Dostupné na internete: http://
ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/2022681/More-detailed-descrip-
tion-of-EDP-notification-tables.pdf/b48552d0-0e4d-4336-9f5d-5b65de7e74f8.

EUROSTAT. 2004. Report by EUROSTAT on the revision of the Greek govern-
ment defici and debt figures. [online]. [cit. 2016-03-05]. Luxembourg : Europe-
an Comission: EUROSTAT. Dostupné na internete: http://ec.europa.eu/eurostat/ 
 documents/4187653/5765001/GREECE-EN.PDF/2da4e4f6-f9f2-4848-b1a9- 
cb229fcabae3?version=1. 0.

GERDESMEIER, D. 2009. The Importance of Price Stability. [online]. [cit. 2016-03-
05]. Frankfurt am Mein : European Central Bank. Dostupné na internete: https://
www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/whypricestability_en.pdf.

HILL, S. 2011. My Interview With Greek Prime Minister George Papandreou… From 
the Top of the Acropolis. [online]. [cit. 2016-03-28]. New York : The Huffin-
gton Post. Dostupné na internete: http://www.huffingtonpost.com/2010/03/ 
10/greek-pm-george-papandreo_n_493036.html.

SIMITIS, C. 2004. Greece’s  deficit revision damaged Europe. [online]. [cit. 2016-03-
05]. London : The Financial Times Limited, Dostupné na internete: http://www.
ft.com/intl/cms/s/0/e31661cc-53bd-11d9-b6e4-00000e2511c8.html.

WALKER, M. – STAMOULI N. 2015. Five Years After First Bailout, Greece Back on 
the Brink. [online]. [cit. 2016-03-21]. New York City : The Wall Street Journal. 
Dostupné na internete: http://www.wsj.com/articles/five-years-after-first-bailout-
greece-back-on-the-brink-1430504437?cb=logged0.570922324899584 & cb=log-
ged0.39274453767575324.

WOODS, S. 2012. The Greek Sovereign Debt Crisis: Politics and Economics in the Eu-
rozone. [online]. [cit 2016-03-05]. Seattle : University of Washington, Dostupné 
na internete: https://jsis.washington.edu/hellenic/file/Shelby%20Woods%20Thes-
is%20copy.pdf.



161VEREJNÝ DLH GRÉCKA A JEHO DOPAD NA EURO

Kontaktná adresa autora

doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.
Mgr. Miroslav Majerčík
Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave
Odbojárov 10, 820 05 Bratislava
Mail:  maria.bohdalova@fm.uniba.sk 

miroslav.majercik@fm.uniba.sk

Legislatívne dokumenty

Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
Ú. v. EÚ C 202, 7. jún 2016.



162 Daniela Nováčková

INŠTITUCIONÁLNA ZMENA 
V OBLASTI POLITIKY ŠTÁTNEJ 
POMOCI NA SLOVENSKU

INSTITUTIONAL CHANGES IN 
AREA OF THE STATE AID POLICY 
IN SLOVAKIA

Daniela Nováčková

Abstrakt

Vedecký príspevok opisuje problematiku štátnej pomoci v nadväznosti na 
podstatné nové zmeny v dôsledku prijatia nového zákona o štátnej pomo-
ci v  roku 2015. Štátna pomoc je ekonomickým nástrojom na podporu 
a rozvoj podnikania, pričom jej poskytovanie vládou Slovenskej republiky 
je podmienené vytváraním nových pracovných miest a regionálnym roz-
vojom v súlade s únijnou a národnou právnou úpravou. Slovenský systém 
štátnej pomoci je plne harmonizovaný so systémom Európskej únie a pre-
javujú sa v ňom prvky nadnárodnosti. Vedecký príspevok opisuje aktuálny 
systém poskytovania štátnej pomoci a poukazuje na podstatné zmeny, kto-
ré majú dopady na príjemcov pomoci aj na jej poskytovateľov.

Kľúčové slová:  štátna pomoc, stimulačný účinok, pravidlá, výhoda, podnik.

Abstract

The submitted scientific paper deals with the issues of the state aid refer-
ring to the substantial, newly accepted changes arising as a consequence 
of approving a new Act on the State Aid in 2015. State aid is an economi-
cal instrument aimed at supporting and developing entrepreneurship. The 
state aid provided by the Government of Slovak Republic to the enterpri-
ses is stipulated by creating the new job positions and developing regions 
in accordance with European Union and national legislation. Slovak sys-
tem of the state aid is fully harmonised with the system of the European 
Union with prevailing multinational elements. This scientific paper analy-
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ÚVOD

V rámci procesu prípravy Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii patri-
la medzi priority aj politika štátnej pomoci ako súčasť hospodárskej súťaže. Vzhľadom 
na povinnosť transponovať do vnútroštátneho právneho poriadku sekundárne právne 
akty ES bol v roku 1999 prijatý zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci. Samotná 
príprava zákona bola dosť komplikovaná, pretože problematika štátnej pomoci bola 
úplne novým ekonomickým inštitútom. Pôvodne bol dotačný systém upravený v zá-
kone Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1995 Z. z. o štátnej podpore malého 
a stredného podnikania. Daná právna úprava ustanovovala podmienky poskytovania 
štátnej podpory pre malé a stredné podniky, ktorej cieľom bol rozvoj a stabilizácia toh-
to podnikania v  štruktúre národného hospodárstva. Orgány štátnej správy minister-
stvá boli oprávnené prijímať opatrenia na podporu malého a  stredného podnikania, 
najmä zabezpečiť poskytovanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu (v rám-
ci rozpočtových kapitol). Na základe právnej úpravy bolo možné poskytnúť finančné 
prostriedky na zakladanie a rozvoj podnikov malých a stredných podnikateľov, na vy-
tváranie nových spoločensky účelných pracovných miest, na prijímanie absolventov 
stredných škôl a  vysokých škôl a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou do 
pracovného pomeru, na rozvoj vedy a techniky a na zavedenie ich výsledkov do praxe, 
na využívanie progresívnych výrobkov a  technológií, na ochranu životného prostre-
dia a pod. Oprávnené hospodárske subjekty1 mohli získať podporu vo forme záruky 
na úvery, úhrady úrokov alebo časti úrokov, príspevkov podľa osobitných predpisov 
(pracovné miesto), návratnej finančnej výpomoci alebo dotácie. Daná právna úprava 
z roku 1995 bola zrušená prijatím zákona o štátnej pomoci z roku 1999.

Formovanie novej teórie o štátnej podpore a dotáciách bolo absolútne odvodené od 
primárnej a  sekundárnej právnej úpravy ES (dnes EÚ). Ťažkosti s prípravou zákona 
boli sprevádzané nesprávnym pochopením a cieľom výsledku, ktorý sa mal dosiahnuť. 
Autorky zákona z Ministerstva financií SR najskôr získali základné poznatky v rámci 

1 Malý podnikateľom je fyzická osoba, ktorá podniká a má trvalý pobyt na území Slovenskej repub-
liky, alebo právnická osoba, ktorá podniká a má sídlo na území Slovenskej republiky, ak zamest-
návajú najviac 24 zamestnancov.

ses the crucial amendments in the latest system of providing the state aid 
and highlights these changes assessing the consequences of it to both the 
aid-recipients but also to the aid-providers.

Keywords: state aid, stimulative effect, rulles, advantage, enterprise.

JEL klasifikácia: F15, F 35



164 Daniela Nováčková

vzdelávacích programov organizovaných TAIEXOM2 (EÚ), potom si prehlbovali po-
znatky na študijných pobytoch v členských štátoch Európskej únie (Londýn, Rakúsko, 
Nemecko, Brusel) a nakoniec pripravili návrh zákona, ktorý bol prerokovaný odbor-
níkmi právnej služby Európskej komisie. V rámci procesu negociácie bol predložený 
na stanovisko expertom z Bruselu (negociačná kapitola č. 6 Hospodárska súťaž). Naj-
dôležitejšia bola tabuľka zhody, ktorá bola súčasťou každého návrhu zákona. Tabuľka 
zhody je komparatívnou analýzou o  stave zlučiteľnosti návrhu zákona s  relevantný-
mi právnymi predpismi ES/EÚ. Návrh zákona bol následne predložený na rokovanie 
do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá s ním vyjadrila súhlas. Dôležitú úlohu 
v  procese preberania acquis communautaire mal aj Inštitút pre aproximáciu práva, 
zriadený pri Úrade vlády Slovenskej republiky. Jeho úloha spočívala v správnej transpo-
zícii európskej legislatívy do vnútroštátneho právneho poriadku. Jeho pôsobenie a prí-
nos v procese prípravy na členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii malo zásadný 
význam, pretože to bola agenda absolútne neznáma. Najmä právnici pôsobiaci v ob-
lasti legislatívy a normotvorby nemali žiadne skúsenosti s aproximáciou práva a nemali 
relevantné poznatky o európskom práve ako takom. Najväčší podiel na plnení kritérií 
počas prístupových rokovaní mali práve oddelenia aproximácie práva ústredných orgá-
nov štátnej správy, ktoré boli zodpovedné za preberanie acquis communautaire. Daná 
právna úprava o štátnej pomoci bola viackrát novelizovaná v dôsledku prijatia sekun-
dárnych aktov ES/EÚ. Európska únia začala postupne modernizovať pravidlá posky-
tovania štátnej pomoci, a preto bol v dôsledku zavádzania efektívnejších nástrojov pri 
poskytovaní štátnej pomoci prijatý v Národnej rade Slovenskej republiky nový zákon 
v roku 2015, upravujúci problematiku štátnej pomoci, t. j. zákon č. 358/2015 Z. z. 
o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci (ďalej „zá-
kon o štátnej pomoci“). Daná právna úprava pozmeňuje aj zákon č. 575/2001 Z. z. 
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 
zmien a zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov.

Štátna pomoc je ekonomický nástroj, ktorý bol v minulosti označený ako štátna do-
tácia. V súčasnosti pôsobí ako faktor pozitívne ovplyvňujúci hospodárske činnosti prí-
jemcov pomoci, má pozitívne dopady na regionálny rozvoj. Jeho negatívnou stránkou 
je, že štát priamo zasahuje do podnikateľského prostredia. Negatívny účinok štátnej 
pomoci sa prejavuje aj v štruktúre ekonomiky a na výrobných odvetviach slovenských 
podnikov. Pri poskytovaní štátnej pomoci sa v zásade znižuje príjmová zložka – dane 
štátneho rozpočtu a niekedy sa zvyšujú výdavky štátneho rozpočtu, a to v prípade po-

2 TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange Instrument) is an integral feature of the Eu-
ropean Union enlargement strategy. Since 1996 TAIEX shares the expertise of EU Member State 
public officials with beneficiary countries to „fill the gaps“ in their knowledge and understanding 
of EU rules and procedures through the exchange of experience and best practice – thereby fos-
tering networks between officials in EU Member States and partner countries.
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skytnutia pomoci na vzdelávanie zamestnancov alebo na vytvorenie nového pracovné-
ho miesta. Vedecký príspevok v kontexte širších súvislostí opisuje novú právnu úpravu 
a poukazuje na podstatné zmeny ovplyvňujúce systém, podmienky, koordináciu štát-
nej pomoci. Nová právna úprava zachováva filozofiu štátnej pomoci ako ekonomické-
ho inštitútu, účely pomoci a formy pomoci, ktoré sú dané únijnou právnou úpravou. 
Zároveň poukazuje na podstatnú skutočnosť, že koordinátorom štátnej pomoci je Pro-
timopolný úrad Slovenskej republiky. V Českej republike ešte v čase prípravy zákona 
o štátnej podpore správne zaradili politiku štátnej pomoci pod Úrad na ochranu hos-
podárskej súťaže Českej republiky (Brno). Na Slovensku nebola v tom čase politická 
vôľa, aby štátna pomoc patrila pod nezávislý orgán – Protimopolný úrad Slovenskej re-
publiky. Preto bola politika štátnej pomoci ako ekonomický nástroj poskytovaný z roz-
počtových zdrojov zaradená do pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky. 
V roku 2000 bol zriadený aj Úrad pre štátnu pomoc ako nezávislý orgán zabezpečujúci 
výkon a koordináciu politiky štátnej pomoci, ale jeho trvanie bolo krátkodobé. Úrad 
pre štátnu pomoc bol zrušený v roku 2004 a politika štátnej pomoci sa stala súčasťou 
oblastí patriacich do kompetencií Ministerstva financií Slovenskej republiky. Systémo-
vé zmeny v politike štátnej pomoci majú dopady aj na samotných poskytovateľov a prí-
jemcov štátnej pomoci. V danej súvislosti zastávame názor, že pri vykonávaní únijných 
politík, ktoré sú aj politikami národnými, je potrebné zohľadňovať aj národohospodár-
sky záujem štátu a jeho ekonomické priority. Štátna pomoc je ekonomický nástroj, pre 
ktorý je charakteristické prepájanie ekonomických a sociálnych cieľov, ako aj spoloč-
ných cieľov Európskej únie. Zároveň musíme brať na zreteľ, že na štátnu pomoc nie je 
právny nárok a jej poskytovanie musí byť legálne a legitímne.

CIEĽ A METODIKA

Vedecký príspevok analyzuje slovenskú platnú právnu úpravu politiky štátnej po-
moci. Poukazuje na jej právny základ, na niektoré konkrétne prípady posudzované Eu-
rópskou komisiou a európskymi súdmi v oblasti štátnej pomoci. Hlavnými prameň-
mi na získavanie informácií boli predovšetkým odborná literatúra, dôvodová správa 
k návrhu zákona o štátnej pomoci, primárna a sekundárna právna úprava EÚ, ako aj 
judikáty európskych súdov a informácie zo správ o poskytnutí štátnej pomoci. Cieľom 
príspevku je prispieť ku konceptualizácii procesov poskytovania štátnej pomoci a pou-
kázať na tému štátnej pomoci ako na fenomén rozvoja hospodárskych vzťahov, rozvoja 
regiónov a odstraňovania nezamestnanosti. Etablovanie politiky štátnej pomoci v rám-
ci hospodárskych vzťahov je výsledkom aj cielenej podpory verejných politík (najmä 
politík regionálneho rozvoja, politiky zamestnanosti a  sociálneho začleňovania). Pri 
vymedzovaní politiky štátnej pomoci je potrebné brať na zreteľ národohospodársky 
záujem štátu a právne a ekonomické podmienky v kontexte medzinárodných záväz-
kov vyplývajúcich z členstva v Európskej únii. Pri spracovaní danej problematiky sme 
použili metódu analýzy, syntézy, indukcie a dedukcie. V závere je uvedená syntéza vý-
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sledkov analýzy s cieľom poukázať na význam politiky štátnej pomoci v rámci zdravých 
trhových vzťahov a na vytváranie kontrolných mechanizmov.

TEORETICKÉ A PRÁVNE VÝCHODISKÁ

Základným právnym rámcom poskytovania štátnej pomoci je ustanovenie čl. 107 
ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Z daného ustanovenia vyplýva, že: „ak nie 
je zmluvami ustanovené inak, pomoc poskytovaná členským štátom alebo akoukoľvek 
formou zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí naruše-
ním hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu ur-
čitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod 
medzi členskými štátmi“ (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).

Dané ustanovenie jasne a zreteľne ustanovuje zákaz pomoci, ktorá je nezlučiteľná 
s vnútorným trhom, ak:
• je poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu,
• narúša alebo hrozí narušením pravidiel hospodárskej súťaže,
• negatívne vplýva na obchod medzi členskými štátmi,
• zvýhodňuje určitú skupinu podnikateľov.

Štátna pomoc však môže byť poskytovaná za určitých podmienok, ak je zlučiteľná 
s vnútorným trhom. Takáto pomoc môže byť poskytovaná na podporu hospodárskeho 
rozvoja oblastí s mimoriadne nízkou životnou úrovňou alebo s mimoriadne vysokou 
nezamestnanosťou, na pomoc a na podporu vykonávania dôležitého projektu spoloč-
ného európskeho záujmu alebo na nápravu vážnej poruchy fungovania v hospodárstve 
členského štátu. Pomoc na rozvoj určitých hospodárskych činností alebo určitých hos-
podárskych oblastí, ktoré nebudú nepriaznivo ovplyvňovať podmienky obchodu me-
dzi členskými štátmi alebo nebudú v rozpore so spoločným záujmom členských štátov, 
sa takisto považuje za zlučiteľnú s pravidlami Európskej únie.

O prípadoch, pri ktorých môže dôjsť k možnému poskytnutiu štátnej pomoci ale-
bo k úprave už poskytnutej pomoci, musí byť Komisia vopred upovedomená, pričom 
k návrhu predloží príslušnému členskému štátu svoje pripomienky, prípadne sa pozi-
tívne vyjadrí k návrhu pomoci. V meritórnom rozsahu ide o overenie dodržania sti-
mulačného účinku, obmedzenia štátnej pomoci tak, aby bola dodržaná jej maximál-
na intenzita. Pro futuro by sa malo zlepšiť aj postavenie príjemcu štátnej pomoci na 
trhu. Štátna pomoc môže byť poskytnutá subjektu, ktorý vykonáva hospodársku čin-
nosť v súlade s Obchodným zákonníkom alebo podľa živnostenského zákona (zákon 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník). Podľa judikátov európskych súdov za podniky 
sa považujú subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť bez ohľadu na ich právne po-
stavenie a spôsob ich financovania (Spojené veci C-180/98 až C-184/98, Pavlov a i., 
Zb. s. r. 2000, s. I-6451, bod 74). Pomoc môže byť poskytovaná neziskovej organizá-
cii, príspevkovej organizácii, ak vykonávajú výlučne hospodársku činnosť. Hospodár-
skou činnosťou sa rozumie každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru alebo služieb 
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na trhu, čím sa odlišuje od zvrchovanej činnosti vykonávanej v rámci „výkonu verej-
nej moci“, pričom určujúcim kritériom na rozlíšenie je povaha vykonávanej činnosti3. 
Subjekt, ktorý vykonáva hospodárske činnosti aj nehospodárske činnosti, sa pokladá 
za podnik len v  súvislosti s  vykonávaním hospodárskej činnosti s  cieľom dosiahnu-
tia zisku a vzťahujú sa na neho pravidlá hospodárskej súťaže. Pomerne často vznikajú 
problémy s posúdením, či napríklad systém sociálnych služieb a zdravotníckych služieb 
možno zaradiť medzi hospodárske činnosti. Určitým znakom, či systém sociálneho za-
bezpečenia možno zaradiť medzi systém hospodárskych činnosti, je priamo závislý od 
ich formy a štruktúry. Ak sa v systéme sociálneho zabezpečenia prejavujú prvky solida-
rity, nemožno hovoriť o vykonávaní hospodárskej činnosti s cieľom dosiahnutia zisku. 
V niektorých krajinách, napr. v Španielsku, sú nemocnice súčasťou národného systému 
poskytovania zdravotných služieb a sú takmer výlučne založené na princípe solidarity. 
Takéto nemocnice poskytujú bezplatné služby na základe všeobecného pokrytia. Eu-
rópske súdy potvrdili, že subjekty poskytujúce takýto charakter aktivít, nie sú podni-
kateľmi. Ak je malá časť aktivít poskytovaná za poplatky, nemusí to zmeniť klasifikáciu 
aktivít ako neziskových v závislosti od charakteristík celého systému4. Na Slovensku sú 
poskytovateľmi štátnej pomoci najmä orgány štátnej správy (napr. Ministerstvo hospo-
dárstva SR, Ministerstvo životného prostredia SR a pod.) orgány finančnej správy – da-
ňové úrady, colné úrady, Agentúra na podporu vedy a výskumu. Pomoc je poskytovaná 
z  verejných zdrojov alebo zo zdrojov vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych 
orgánov. Poskytnutá pomoc zo strany členského štátu môže znamenať ekonomickú 
výhodu pre podnik, ktorý by ju inak nezískal. Príkladom takejto pomoci je privilego-
vaný prístup k infraštruktúre bez platenia poplatkov alebo kúpa či prenájom pozemku 
vo verejnom vlastníctve za cenu nižšiu, ako je jeho trhová hodnota. Poskytnutá pomoc 
má selektívny charakter, a teda má vplyv na rovnováhu medzi určitým podnikmi ale-
bo podnikateľmi a ich konkurentmi. Takáto pomoc predstavuje selektívne opatrenie, 
ktoré neplatí pre všetkých podnikateľov a vo všetkých hospodárskych odvetviach, ako 
je to napríklad pri väčšine celoštátnych daňových opatrení. Okrem primárnej právnej 
úpravy sa aplikujú aj sekundárne akty, usmernenia a oznámenia a aj výroky rozhodnutí 
európskych súdov (nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014, 2014). Pri vymedzení poj-
mu štátna pomoc musíme zohľadňovať podstatnú skutočnosť, že ide o finančnú pomoc 
niekedy aj pomoc investičnej povahy medzi orgánmi verejnej správy a hospodárskymi 
subjektmi. Premetom tohto vzťahu je zlepšenie postavenia príjemcu pomoci na trhu. 
Podľa A. Evansa je štátna pomoc súčasným zvýhodnením jedného podnikateľského 
subjektu alebo niekoľkých podnikateľských subjektov a je finančnou záťažou pre štát 
(Evans, 1997).

3 Právna vec C-118/85 Komisia/Taliansko, 16. jún 1987, Zb. s.r. 1988, s. I-2955.
4 Právna vec T-319/99 FENIN, Zb. s. r. 2003, s. II-357.
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Pri poskytovaní štátnej pomoci sa postupuje v súlade so zásadami rovnakého zaob-
chádzania, transparentnosti, proporcionality a nediskriminácie. V kontexte širších sú-
vislostí je pri poskytovaní štátnej pomoci potrebné vyhodnotiť, či poskytnuté verejné 
finančné zdroje alebo iné nepriame verejné opatrenia predstavujú pre podnikateľa vý-
hodu v takej miere, že by dochádzalo k narušeniu hospodárskej súťaže. Inými slovami 
povedané, poskytovaná pomoc musí byť poskytnutá takým spôsobom, aby nevytvárala 
výhody s hrozbou narušenia hospodárskej súťaže. Pri posudzovaní opatrenia na pod-
nik sa za výhodu považuje zásah štátu, v dôsledku ktorého sa zlepšuje finančná situácia 
podniku. V záujme objasnenia pojmu výhoda sa často aplikuje rozhodnutie v právnej 
veci C-39/94.5 Hospodárske transakcie, ktoré vykonáva subjekt alebo verejný podnik, 
nepredstavujú pomoc, ak sa vykonávajú v súlade s obvyklými trhovými podmienkami, 
t. j. neposkytujú výhodu druhej strane. Výhoda podniku môže byť poskytnutá priamo 
v peňažných prostriedkoch alebo nepriamo v nepeňažných prostriedkoch. Súdy EÚ za-
viedli tzv. zásadu investora v trhovom hospodárstve, prostredníctvom ktorej sa identifi-
kuje prítomnosť štátnej pomoci v prípadoch verejnej investície (najmä pri kapitálových 
injekciách). Na stanovenie toho, či investícia verejného subjektu predstavuje štátnu 
pomoc, je potrebné posúdiť, či by súkromný investor porovnateľnej veľkosti pôsobiaci 
v bežných podmienkach trhového hospodárstva mohol mať záujem uskutočniť pred-
metnú investíciu za podobných podmienok.

Popri únijnej právnej úprave sa štátna pomoc poskytuje aj v  súlade s uvedenými 
právnymi predpismi:
• zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 

spoločenstva v znení neskorších predpisov,
• zákon č.  185/2009 Z. z. o  stimuloch pre výskum a  vývoj a  o  doplnení zákona 

č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodár-

stva Slovenskej republiky v znení zákona č. 321/2014 Z. z.,
• zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VZŤAH PRÁVA EURÓPSKEJ ÚNIE 
A VNÚTROŠTÁTNEHO PRÁVA

V dôsledku členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a na základe čl. 7 ods. 2 
Ústavy Slovenskej republiky sa právo Európskej únie (vtedy Európskych spoločenstiev) 
stalo súčasťou vnútroštátneho právneho poriadku. Tento explicitný záväzok je daný 

5 Právna vec C-39/94, SFEI., Zb.s.r. 1996, s I-35 47, body 60-61.
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aj skutočnosťou, že medzinárodná zmluva, t. j. Zmluva o fungovaní Európskej únie, 
ustanovujúca politiku štátnej pomoci má vyššiu právnu silu ako slovenská právna úpra-
va. Znamená to, že pri vykonávaní politiky štátnej pomoci sú Slovenská republika, ako 
aj poskytovatelia a príjemcovia viazaní medzinárodnoprávnou úpravou. Vzhľadom na 
to, že primárna právna úprava EÚ je doplnená širokým spektrom sekundárnych ak-
tov (nariadenia6, rozhodnutia7) a  tie sa vyznačujú nadradenosťou nad vnútroštátnou 
právnou úpravou, tieto členské štáty uplatňujú bez toho, aby boli transponované do 
národného právneho poriadku.

Pravidlá Európskej únie pre štátnu pomoc sú upravené aj v usmerneniach, ozná-
meniach a rámcoch vydávané na základe čl. 109 ZFEÚ na vykonanie čl. 107 a 108 
ZFEÚ. Právne predpisy a iné akty upravujúce politiku štátnej pomoci sú zverejňova-
né aj v slovenskom jazyku v Úradnom vestníku Európskej únie a na webovej stránke 
Európskej komisie (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.
html). Orgány štátnej správy zverejňujú na svojich internetových stránkach aj platné 
znenia právnych predpisov Európskej únie a  iných aktov. Znamená to, že žiadatelia 
pomoci majú prístup k informáciám o predpisoch upravujúce politiku štátnej pomoci.

Poskytovateľ a príjemca štátnej pomoci okrem toho, že aplikujú národnú právnu 
úpravu, musia rešpektovať aj medzinárodnoprávny rámec politiky štátnej pomoci. Vy-
chádzajúc zo zásady prednosti práva Európskej únie, všetky orgány verejnej moci, t. j. 
všeobecné súdy, sú povinné z úradnej moci nepoužiť vnútroštátne právo, ktoré podľa 
ich názoru odporuje právu Európskej únie. Všeobecné súdy majú navyše možnosť ove-
riť si takýto právny názor predložením prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru Európ-
skej únie podľa čl. 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Kľúčovou argumentáciou 
pri poskytovaní štátnej pomoci je atribút zlučiteľnosti poskytovanej štátnej pomoci 
s vnútorným trhom, vzťah k legitímnym očakávaniam a stimulačný účinok. Z uvede-
ného je zrejmé, že pri poskytovaní štátnej pomoci sa aplikujú únijné právne predpisy 
(ustanovenia čl. 107 a 108 ZFEÚ a sekundárna právna úprava EÚ), ale aj slovenská 
právna úprava.

Samotný pojem štátna pomoc nie je presne definovaný v primárnej právnej úprave 
Európskej únie. Viaceré výroky obsiahnuté v rozhodnutiach európskych súdov pomá-
hajú objasniť vecnú podstatu pojmu štátna pomoc. Podľa výrokov z rozhodnutí európ-
skych súdov štátna pomoc je:

6 Nariadenie je všeobecný akt záväzný v plnom rozsahu, ktorý prijíma Rada Európskej únie spo-
lu s Európskym parlamentom alebo Európska komisia. Je priamo uplatniteľné, čo znamená, že 
predstavuje právny predpis, ktorý je okamžite platný vo všetkých členských štátoch rovnako ako 
vnútroštátne právo a bez toho, aby ho museli vnútroštátne orgány transponovať do národných 
právnych predpisov.

7 Rozhodnutie je právny akt, ktorý je záväzný pre adresáta. Rozhodnutia sú prijímané najmä na 
úrovni Rady Európskej únie alebo Rady spolu s Európskym parlamentom, alebo Európskou ko-
misiou.
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• určitý grant alebo výhoda poskytnutá štátom určitému podnikateľskému subjektu, 
ktorý v dôsledku toho získa väčší benefit, ktorý zlepší jeho ekonomické postavenie8,

• akákoľvek pomoc prijatá podnikateľským subjektom od štátu alebo zo štátnych 
zdrojov na nekomerčné účely9 (napr. na podporu rozvoja hospodárskych činností 
v znevýhodnených regiónoch, dosahovanie sociálnych a environmentálnych cieľov, 
zachovanie kultúrneho dedičstva a kultúrnej rozmanitosti a pod.),

• alokovanie zdrojov pre podnikateľský subjekt v  takých prípadoch, keď by ktorý-
koľvek iný súkromný investor snažiaci sa dosiahnuť zisk (nie na účel sociálnych, 
politických alebo charitatívnych cieľov) v danej situácii takéto zdroje neposkytol.10

Predmetné výroky európskych súdov majú systémové znaky zhody, t. j. poskytnu-
tie ekonomickej výhody štátom príjemcovi pomoci, ktorá môže mať rôznu podobu. 
Príjemcami pomoci sú najmä hospodárske subjekty pôsobiace na trhu. Poskytnutím 
pomoci sú vytvárané podmienky na dosahovanie väčšieho zisku príjemcu a zlepšenie 
jeho postavenia medzi konkurentmi.

MEDZINÁRODNÁ PRÁVNA ÚPRAVA 
SUBVENCIÍ (POMOCI)

Slovenská republika je členským štátom Svetovej obchodnej organizácie, ktorá má 
pomerne rozsiahlu zmluvnú základňu označovanú aj ako „medzinárodný multilate-
rálny obchodný systém“. Okrem zmlúv a sekundárnej právnej úpravy EÚ aj Dohoda 
o  subvenciách a  vyrovnávacích opatreniach upravuje podmienky poskytovania sub-
vencií členskými štátmi WTO. Predmetná dohoda ustanovuje medzinárodno-právny 
rámec na poskytovanie akejkoľvek ľubovoľnej podpory alebo finančnej podpory, ktorá 
zvýhodňuje prijímateľa takejto subvencie. Podľa ustanovenia čl. 1 predmetnej dohody 
za subvenciu sa považuje finančný príspevok vlády alebo akejkoľvek verejnej právnej 
inštitúcie na území členského štátu. V zásade ide o akúkoľvek finančnú dotáciu po-
skytovanú z verejných zdrojov, v dôsledku ktorej získava príjemca výhodu. Slovenská 
republika je touto dohodou viazaná a pri poskytovaní akýchkoľvek foriem subvencií 
musí rešpektovať predmetný medzinárodný rámec (oznámenie Ministerstva zahranič-
ných vecí SR: Dohoda o  subvenciách a  vyrovnávacích opatreniach, Zb. 152/2000, 
s. 1875).

8 Právna vec C-44/93 Namur-Les Assurances du credit v. Office national du Ducroire and Bel-
gium, Zb.s.r. 1994, s. I-3829.

9 Právna vec C-234/84 Belgium v. Commision: Meura, Zb.s.r. 1986, s. 2263.
10 Právna vec C-278/92 a právna vec C-279/92 un C-280/92 Spain v. Commission: Intelhorce, 

Zb.s.r. 1994, s.I-4103.
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PODSTATNÁ ZMENA NOVEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY

Pôvodná právna úprava týkajúca sa poskytovania štátnej pomoci, t. j. zákon 
č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, bol nahradený novým 
zákonom, ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára 2016. Podstatná zmena novej právnej 
úpravy spočíva v zmene koordinátora štátnej pomoci, ktorú bude vykonávať Protimo-
nopolný úrad Slovenskej republiky. Funkciu koordinátora štátnej pomoci v členských 
štátoch Európskej únie zabezpečujú rôzne inštitúcie alebo ministerstvá (ministerstvo fi-
nancií, ministerstvo práce, ministerstvo obchodu, ministerstvo hospodárstva, Úrad na 
ochranu hospodárskej súťaže). Podľa pozičného dokumentu Európskej komisie k Part-
nerskej dohode pre SR na roky 2014 –2020 je Slovenská republika povinná zabezpečiť 
nezávislého koordinátora štátnej pomoci, čo Ministerstvo financií SR nie je (Partnership 
Agreement for the 2014-2020 Programming Period for SR). Ministerstvo financií SR bolo 
podľa pôvodnej právnej úpravy koordinátorom štátnej pomoci od roku 1999. Nemožno 
však jednoznačne tvrdiť, že bolo nezávislým orgánom, pretože minister financií bol čle-
nom vlády Slovenskej republiky. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v súčasnosti 
nie je členom vlády Slovenskej republiky, a preto môžeme hovoriť o relatívnej nezávislosti 
koordinátora štátnej pomoci. Z hľadiska kompetenčných vzťahov sa rozširuje pôsobnosť 
Protimonopolného úradu SR, ale aj zodpovednosť za vykonávanie politiky štátnej pomo-
ci na Slovensku. Z hľadiska implementácie únijných politík v oblasti politiky štátnej po-
moci takýto postup považujeme za správny, pretože politika štátnej pomoci je zaradená 
pod generálne riaditeľstvo hospodárskej súťaže v Európskej komisii.

Kompetencie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (úrad) sú upravené 
v zákone č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších pred-
pisov. V  rámci svojich právomocí ustanovených zákonom úrad vykonáva predovšet-
kým prešetrovanie na relevantnom trhu, v správnom konaní rozhoduje vo veci dohôd 
obmedzujúcich súťaž, zneužívania dominantného postavenia, kontroly koncentrácií 
a obmedzovania súťaže orgánmi štátnej správy a samosprávy a zároveň navrhuje opat-
renia na ochranu a podporu hospodárskej súťaže.

Konkrétne rozšírené kompetencie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 
sú uvedené v § 2 zákona o štátnej pomoci. Protimonopolný úrad má nasledujúce nové 
kompetencie:
• vypracúvanie stanovísk k schémam pomoci vrátane ich dodatkov z hľadiska dodr-

žiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc,
• vypracúvanie stanovísk k návrhom opatrení na poskytnutie pomoci ad hoc,
• registrovanie schém minimálnej pomoci,
• zabezpečovanie spolupráce pri schvaľovaní poskytovania štátnej pomoci medzi po-

skytovateľmi štátnej pomoci a Európskou komisiou a pri schvaľovaní zmien,
• zabezpečovanie a šírenie informácií v oblasti pomoci,
• vypracúvanie stanovísk k návrhom právnych predpisov Slovenskej republiky z hľa-

diska dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc.
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Úlohou Protimonopolného úradu Slovenskej republiky je eliminovať prípady po-
skytnutia neoprávnenej štátnej pomoci. Zároveň poskytuje konzultačnú činnosť a vy-
pracúva metodiky v oblastiach štátnej pomoci. Poskytuje informácie pre všetkých po-
skytovateľov pomoci a  všetky orgány, ktoré sa podieľajú na implementácii pravidiel 
Európskej únie pre pomoc v oblasti európskych štrukturálnych a investičných fondov. 
Úplne novou úlohou úradu je spravovanie Centrálneho registra pre evidenciu pomoci 
s cieľom zabezpečiť transparentnosť v oblasti poskytovania pomoci. Centrálny register 
štátnej pomoci bol zriadený v dôsledku únijných reforiem politiky štátnej pomoci so 
zámerom zverejňovať informácie o príjemcoch a poskytovateľoch pomoci.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky bude vypracúvať ročnú správu o  po-
skytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok na základe podkladov prís-
lušných poskytovateľov štátnej pomoci. Po jej prerokovaní na zasadnutí vlády SR bude 
správa predložená do 30. júna kalendárneho roka Európskej komisii. Daná povinnosť 
je upravená v nariadení Komisie (ES) č. 794/200411. Doteraz túto činnosť vykonávalo 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Zmenou kompetencií Protimonopolného 
úradu Slovenskej republiky sa mení aj štatút úradu.

ÚČELY A FORMY ŠTÁTNEJ POMOCI

V prípade poskytovania štátnej pomoci je dôležitý účel pomoci. Zákon explicitne 
ustanovuje v § 3 ods. 2 účely štátnej pomoci, t. j. štátna pomoc môže byť poskytnutá 
na nasledujúce účely: na rozvoj regiónov, malým a stredným podnikom, na výskum, 
vývoj a inovácie, na podporu vzdelávania, na podporu zamestnanosti, pre znevýhod-
nených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím, na uľahčenie prí-
stupu k financovaniu pre malý podnik, na ochranu životného prostredia, na náhradu 
škody spôsobenej určitými prírodnými katastrofami, na širokopásmové infraštruktúry, 
na kultúru a  zachovanie kultúrneho dedičstva, na športové a multifunkčné rekreač-
né infraštruktúry, na miestne infraštruktúry, na podporu poľnohospodárstva, lesného 
hospodárstva a vidieckych oblastí, na podporu dopravy, na uľahčenie zatvorenia uhoľ-
ných baní neschopných konkurencie, na podporu rizikových finančných investícií, na 
podporu rybného hospodárstva.

Pomoc je možné poskytovať výlučne v súlade s ustanoveniami čl. 107 až 108 Zmlu-
vy o fungovaní Európskej únie a v súlade so sekundárnou právnou úpravou EÚ. Ur-
čitým kritériom pre poskytnutie štátnej pomoci je výška hrubého domáceho produk-
tu (75 % priemeru Európskej únie) a miera nezamestnanosti. Pomoc sa poskytuje aj 
podľa Mapy regionálnej štátnej pomoci na obdobie od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2020, 
ktorú Európska komisia schválila svojím rozhodnutím z 22. januára 2014 (Európska 

11 Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady 
(ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES-kon-
solidované znenie. pdf Ú. v. EÚ L 140, 30. 4. 2004, s. 1.
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komisia: Regionálna mapa štátnej pomoci 2014-2020). Štátna pomoc sa stala ekonomic-
kým nástrojom odstraňovania regionálnych rozdielov na Slovensku, pričom výška jed-
notlivých foriem pomoci je v súlade s hospodárskymi záujmami Slovenskej republiky 
a v súlade s možnosťami štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
pravidelne zverejňovalo správu o poskytnutej štátnej pomoci za príslušný kalendárny 
rok. Na ilustráciu a správne pochopenie sme si vybrali správu za rok 2014, aby sme na 
konkrétnych príkladoch poukázali na objemy poskytnutej pomoci.

Tabuľka 1 Účely poskytnutej pomoci v roku 2014

Účel pomoci V mil. eur

Regióny podľa čl. 107 (3)(a) ZFEÚ 106,55

Regióny podľa čl. 107 (3)(c) ZFEÚ 3,16

Kultúra a záchrana kultúrneho dedičstva 64,28

Malé a stredné podniky 0,01

Výskum a vývoj 29,13

Zamestnanosť 1,35

Vzdelávanie 0,54

Životné prostredie 26,08

Doprava 7,47

Výroba energie, prenos a rozvod 70,17

Pôdohospodárstvo 13,40

Celkom 322,14

Zdroj:  Ministerstvo financií SR, 2014.

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že najväčšie objemy pomoci boli poskytnuté na účel 
regionálneho rozvoja, čo je pozoruhodné, najmenšie objemy pomoci boli poskytnuté 
malým a stredným podnikom. Regióny s vážnymi štrukturálnymi problémami, s vy-
sokou mierou nezamestnanosti sa stali predmetom záujmu podnikateľských subjektov. 
Značný objem finančných prostriedkov bol poskytnutý aj do výroby, prenosu a rozvo-
du energií.

V zmysle § 4 zákona o štátnej pomoci je možné poskytovať aj tzv. minimálnu po-
moc, známu ako pomoc de minimis (pomoc malého rozsahu). Takýto druh pomoci sa 
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poskytuje v súlade s nariadeniami Komisie. Nariadenie je osobitný druh právnych ak-
tov sekundárnej povahy, ktoré sa vyznačuje priamou aplikovateľnosťou, t. j. nemusí byť 
transponované do vnútroštátneho právneho poriadku. Takáto forma pomoci môže byť 
poskytnutá za tri kalendárne roky. Vzhľadom na dôležitosť právneho rámca uvádzame 
sekundárnu právnu úpravu, ktorá obsahuje konkrétne účely a stropy minimálnej po-
moci v rôznych sektoroch:
• nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 

a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podni-
kov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu – strop minimálnej 
pomoci 500 000 €,

• nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 
107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis – strop mini-
málnej pomoci 200 000 €; v sektore dopravy (cestná nákladná doprava v prenájme 
alebo za úhradu) 100 000 €,

• nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní člán-
kov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sek-
tore poľnohospodárstva – strop minimálnej pomoci 15 000 €, pričom maximálna 
kumulatívna výška pomoci de minimis pre Slovenskú republiku je 22 950 000 €,

• nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 
a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore rybolo-
vu a akvakultúry – strop minimálnej pomoci 30 000 €.
Daná právna úprava EÚ týkajúca sa pomoci de minimis je záväzná pre všetky člen-

ské štáty. Pomoc de minimis neovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi ani nena-
rúša pravidlá hospodárskej súťaže.

SCHÉMY POMOCI

Štátna pomoc môže byť poskytovaná aj na základe schém štátnej pomoci podľa § 7 
zákona o štátnej pomoci. Návrh schém vypracúva spravidla poskytovateľ a vyjadruje sa 
k nim koordinátor pomoci. Pri poskytovaní štátnej pomoci na základe schém sú po-
skytovatelia štátnej pomoci v plnom rozsahu viazaní príslušnými predpismi Európskej 
únie. S cieľom efektívneho uplatňovania pravidiel Európskej únie pre štátnu pomoc 
a z hľadiska zabránenia poskytovania neoprávnenej štátnej pomoci Európska komisia 
požaduje od členských štátov najmä kontrolu dodržiavania pravidiel kumulácie so zre-
teľom na dodržanie stimulačného účinku. Konkrétne náležitosti schémy štátnej pomo-
ci musia byť zverejnené a dostupné pre každého žiadateľa.

Štruktúra schémy pomoci je takáto – preambula, právny základ, účel pomoci, po-
skytovateľ pomoci, vykonávateľ, príjemca pomoci, oprávnené projekty, oprávnené ná-
klady, forma pomoci, výška a  intenzita pomoci, stimulačný účinok, podmienky po-
skytovania pomoci, kumulácia pomoci, mechanizmus poskytovania pomoci, rozpočet, 
transparentnosť a monitorovanie, kontrola a audit (vládny/vnútorný), platnosť a účin-



175INŠTITUCIONÁLNA ZMENA V OBLASTI POLITIKY ŠTÁTNEJ POMOCI …

nosť schémy pomoci, prílohy. Za schému štátnej pomoci možno považovať aj osobitný 
právny predpis ustanovujúci poskytovanie individuálnej investičnej pomoci ako napr. 
zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov, zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum 
a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov. Schéma pomoci nadobúda platnosť a  účinnosť dňom uverejnenia v  Ob-
chodnom vestníku alebo dňom jej uverejnenia na webovom sídle štátna pomoc, ak zo 
schémy pomoci nevyplýva, že nadobúda účinnosť neskorším dňom.

V minulosti bola napríklad na základe schém štátnej pomoci poskytnutá pomoc 
v nasledujúcich oblastiach:
• Schéma štátnej pomoci pre veľké podniky, č. N 659/2006. Poskytovateľom bolo 

MH SR, štátna pomoc bola poskytnutá siedmim prijímateľom vo výške 4,55 mil. 
eur.

• Schéma štátnej pomoci na podporu regionálneho rozvoja, č.  XR 158/2007. Po-
skytovateľom bolo MH SR, štátna pomoc bola poskytnutá dvom prijímateľom vo 
výške 2,21 mil. eur.

• Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technoló-
gií v priemysle a v službách, č. XR 62/2008. Poskytovateľom bolo MH SR, štátna 
pomoc bola poskytnutá 26 prijímateľom vo výške 13,53 mil. eur.

• Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj 
spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou po-
moci, č. XR 63/2008. Poskytovateľom bolo MH SR, štátna pomoc bola poskytnutá 
štyrom prijímateľom vo výške 8 mil. eur.

• Zákon č. 561/2007 Z. z. o  investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v  znení neskorších predpisov, ktorý je schémou štátnej pomoci, č.  XR 
84/2008. Poskytovateľmi boli MH SR, MPSV SR a daňové úrady, štátna pomoc 
bola poskytnutá 30 prijímateľom vo výške 40,94 mil. eur (Ministerstvo financií 
SR, 2014).
Ustanovenie § 8 zákona upravuje základné pravidlá na poskytovanie pomoci ad hoc 

a definuje pomoc ad hoc. Inštitút pomoci ad hoc možno charakterizovať ako pomoc, 
ktorá je poskytovaná mimo schémy pomoci. Pri poskytovaní pomoci ad hoc je posky-
tovateľ štátnej pomoci povinný požiadať koordinátora pomoci o  stanovisko, či štát-
na pomoc, ktorú plánuje poskytnúť žiadateľovi, spĺňa podmienky na jej poskytnutie 
v rámci skupinových výnimiek alebo či je v súlade s osobitnými predpismi na posky-
tovanie služieb vo verejnom záujme, alebo je potrebné túto štátnu pomoc notifikovať 
Európskej komisii. Povinnosťou koordinátora je v lehote 30 dní predložiť poskytovate-
ľovi stanovisko, ktoré bude pre poskytovateľa záväzné.

Podľa súčasnej platnej právnej úpravy (§ 6 zákona) rozoznávame formy štátnej po-
moci uvedené v tab. 2.



176 Daniela Nováčková

Tabuľka 2 Formy pomoci

Priama forma pomoci –  
peňažné prostriedky

Nepriama forma pomoci –  
nepeňažné prostriedky

dotácia alebo grant, príspevok
úhrada úrokov alebo časti úrokov 
z úveru
úhrada časti úveru
návratná finančná výpomoc 
poskytnutá za výhodnejších 
podmienok, ako sú trhové podmienky
zvýšenie základného imania 
spôsobom, ktorý nie je v súlade 
s trhovými podmienkami

štátna záruka alebo banková záruka poskytnutá za 
výhodnejších podmienok, ako sú trhové podmienky
úľava na dani
úľava na penále, pokute, sankčnom úroku alebo na 
iných sankciách
predaj nehnuteľného majetku štátu, vyššieho 
územného celku alebo obce za cenu nižšiu, ako je 
trhová cena
poradenské služby poskytnuté bezplatne alebo za 
čiastočnú úhradu
odklad platenia dane alebo povolenie zaplatenia dane 
v splátkach za výhodnejších podmienok, ako sú trhové 
podmienky

Zdroj:  Zákon č. 358/2015 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Štátna pomoc nezahŕňa iba intervencie, akými sú subvencie, pôžičky, majetková 
účasť na základnom imaní, ale aj konanie, ktoré v  rôznej forme zmierňuje náklady 
zaťažujúce podnikanie obchodnej spoločnosti a  ktoré nie sú subvenciami v  pravom 
zmysle slova, no majú pritom rovnakú povahu a zhodné účinky (Výročná správa o čin-
nosti Súdneho dvora ES 2004). Ak je atribút legitímneho očakávania úzko prepojený 
s požiadavkou odstraňovania regionálnych rozdielov a vytvárania nových pracovných 
miest, všetky hospodárske aktivity príjemcu pomoci musia byť realizované v  takom 
rozsahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie stanoveného cieľa v kontexte s legitímny-
mi národohospodárskymi záujmami. Finančné opatrenia zahŕňajú viaceré formy po-
moci, ktoré možno nazvať aj ako systematické vytváranie podmienok na zatraktívnenie 
podnikateľského prostredia. Najčastejšie poskytované formy pomoci na Slovensku sú 
uvedené v tab. 3.

Tabuľka 3 Najčastejšie poskytované formy štátnej pomoci

Pomoc založená na zisku
zníženie dane z príjmov právnických osôb alebo úplne 
poskytnutie úľavy na dani z príjmov podľa
§ 35a zákona o daniach z príjmov

Pomoc na vytváranie 
nových pracovných miest

poskytovanie finančných prostriedkov na vytváranie nových 
pracovných miest

Pomoc na podporu export poskytovanie proexportných úverov a garancií EXIMBANKOU
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pokračovanie tab. 3

Zvýhodnený prístup 
k hnuteľnému 

a nehnuteľnému majetku
odpredaj majetku štátu za nižšiu cenu, ako je trhová

Pomoc na rekvalifikáciu 
pracovnej sily pomoc poskytovaná na vzdelávanie pracovníkov

Zdroj:  Vlastné spracovanie.

V predmetnej tabuľke ilustrujeme, že na Slovensku sú poskytované najčastejšie uve-
dené formy pomoci. Znamená to, že podnikateľský subjekt pôsobiaci na trhu využíva 
vlastné finančné zdroje a zdroje zo štátneho rozpočtu, čo znamená, že získava aj kon-
kurenčnú výhodu, čím sa zlepšuje jeho postavenie na trhu.

NOTIFIKAČNÉ KONANIE

V  rámci hospodárskej praxe sa aplikuje na Slovensku ustanovenie čl.  108 ZFEÚ 
a čl. 2 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pra-
vidlá na uplatňovanie čl. 93 Zmluvy o ES v platnom znení (Ú. v. ES L 83, 27. 3. 1999, 
s. 1), v zmysle ktorých sú členské štáty povinné oznámiť akékoľvek plány poskytnutia 
štátnej pomoci Európskej komisii, a  to v dostatočnom časovom predstihu (schválenie 
poskytnutia štátnej pomoci Európskou komisiou). Štátna pomoc sa môže poskytnúť len 
v prípade, ak je schválená Európskou komisiou a ak je žiadosť o schválenie štátnej po-
moci predložená na príslušnom notifikačnom formulári. Generálne riaditeľstvo Európ-
skej komisie posudzuje, či predložená žiadosť o štátnu pomoc je v súlade s ustanovením 
čl. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a je zlučiteľná s vnútorným trhom.

Žiadatelia o  poskytnutie štátnej pomoci nepredkladajú generálnemu riaditeľstvu 
Európskej komisie (DG hospodárska súťaž) žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci v prí-
pade, ak ide o poskytnutie minimálnej pomoci, konkrétne:12

12 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmlu-
vy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby 
všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 114, 26. 4. 2012).

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013).

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva (Ú. v. 
EÚ L 352, 24. 12. 2013).

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry (Ú. v. EÚ L 
190, 28. 6. 2014).
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• pomoc poskytovanú na základe schémy štátnej pomoci, ktorá je v súlade s osobit-
nými predpismi Európskej únie pre skupinové výnimky,13

• individuálnu štátnu pomoc poskytovanú na základe schém štátnej pomoci,14

• pomoc ad hoc, ktorá je v súlade s osobitnými predpismi Európskej únie pre skupi-
nové výnimky alebo s osobitnými predpismi pre poskytovanie služieb vo verejnom 
záujme (§ 9 ods. 2 zákona).
Z povinnosti notifikácie sú vyňaté aj úhrady za služby vo verejnom záujme, ak sú 

splnené podmienky podľa osobitného predpisu (napr. rozhodnutie Komisie z 20. de-
cembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ na štátnu po-
moc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom 
povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (2012/21/EÚ) 
(Ú. v. EÚ L 7, 11. 1. 2012).

Základnou zásadou tohto postupu je zabezpečiť, aby sa neposkytovala žiadna po-
moc bez súhlasu Európskej komisie. Z tejto povinnosti vyplýva, že členské štáty nema-
jú právo uskutočniť svoje zámery, pokiaľ Komisia neschváli danú štátnu pomoc. Pomoc 
poskytnutá na realizáciu podnikateľského zámeru členského štátu, ktorá nebola s Ko-
misiou prerokovaná a schválená, je nezákonná a príjemca ju musí vrátiť. Ako príklad 
schvaľovacieho konania sme vybrali príklad podniku pôsobiaceho v oblasti chemickej 
výroby na Slovensku. Ide o významný hospodársky subjekt, ktorý má svoju históriu, 
pretože pôsobí na trhu od roku 1958. Hospodársky subjekt XY v roku 2014 požiadal 
o posúdenie žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci v objeme 58 mil. eur vo forme zní-
ženia sadzby dane z príjmov právnických osôb (daňové úľavy), ktorá sa má uplatňovať 
v období desiatich rokov, počnúc rokom 2017.15 Na základe predloženej relevantnej 
dokumentácie Európska komisia dospela k záveru, že plánované poskytnutie pomoci 
je v súlade s usmernením o regionálnej pomoci na roky 2007 –2013 (predĺžené do 30. 
júna 2014), v súlade s ustanovením čl. 107 ods. 3 písm. a) Zmluvy o fungovaní Eu-
rópskej únie. V rámci posudzovania Komisia skúmala, či pozitívne účinky opatrenia 

13 Nariadenie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľ-
né s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy.

 Nariadenie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľ-
nohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnú-
torným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ 
L 193, 1. 7. 2014).

 Nariadenie (EÚ) č. 1388/2014 zo 16. decembra 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci po-
skytovanej podnikom pôsobiacim vo výrobe, v spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akva-
kultúry za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie (Ú. v. EÚ L 369, 24. 12. 2014)

14 Napríklad čl. 2 ods. 14 písm. ii) nariadenia (EÚ) č. 651/2014, čl. 2 ods. 12 písm. b) nariadenia 
(EÚ) č. 702/2014

15 Európska komisia: Štátna pomoc SA 39009 (2014/N), V Bruseli 06/01/2015 C(2014) 9787 fi-
nal.
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na regionálny rozvoj prevažujú nad negatívnymi účinkami súvisiacimi s  narušením 
hospodárskej súťaže, ktoré môže pomoc spôsobiť. Kritériá, ktoré mali vplyv na pozi-
tívne rozhodnutie Komisie, boli tieto: vysoká nezamestnanosť a nízka životná úroveň 
v danom regióne, zachovanie pracovných miest v počte 1 800 a zabezpečenie zacho-
vania približne 1 600 pracovných miest u dodávateľov, podiel spoločnosti XY na rele-
vantných trhoch, investícia obchodnej spoločnosti v objeme 310 mil. eur. Z hľadiska 
posudzovania štátnej pomoci boli zohľadnené aj kumulatívne kritériá štátnej pomoci:
• pomoc musí byť poskytovaná z verejných zdrojov,
• opatrenie musí predstavovať ekonomickú výhodu pre podniky,
• výhoda musí byť selektívna,
• opatrenie narúša alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže a ovplyvňuje obchod 

medzi členskými štátmi.
V danej súvislosti je štátna pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov poskytovaná 

z verejných zdrojov (štátneho rozpočtu). Opatrenie je selektívne, pretože je pomoc po-
skytovaná iba jednému hospodárskemu subjektu. Príjemca pomoci získava konkurenč-
nú ekonomickú výhodu, pretože v opačnom prípade by musel povinne odvádzať daň 
z príjmov právnických osôb. Poskytnutá štátna pomoc môže ovplyvniť aj obchod me-
dzi členskými štátmi, pretože výrobok vyrábaný na Slovensku je predmetom obchodu 
aj medzi členskými štátmi a môže tak isto narušiť hospodársku súťaž alebo hroziť jej 
narušením. Na základe uvedených faktov Komisia dňa 6. januára 2015 v liste adreso-
vanom ministrovi zahraničných vecí oznámila, že notifikované opatrenie predstavuje 
štátnu pomoc a že takáto forma pomoci je zlučiteľná s vnútorným trhom.16 (Kópia lis-
tu dostupná na internetovej stránke Európskej komisie http://ec.europa.eu/competi-
tion/state_aid/cases/253386/253386_1646622_157_2.pdf. dostupné 12. 12. 2015.)

Opatrenie pomoci primeraným spôsobom významne prispieva k regionálnemu roz-
voju, pretože podporovaný investičný zámer povedie k  zachovaniu 1 800 priamych 
a približne 1 600 nepriamych pracovných miest, čo sa pozitívne prejaví na hospodár-
skej udržateľnosti regiónu. So zreteľom na uvedené fakty pozitívne aspekty pomoci 
prevažujú nad výsledným narušením hospodárskej súťaže a negatívnymi účinkami na 
obchod medzi členskými štátmi.

NEOPRÁVNENÁ ŠTÁTNA POMOC

Ak bola poskytnutá štátna pomoc a  Komisia rozhodne na základe prešetrenia, 
že poskytnutá štátna pomoc je neoprávnená, členský štát je povinný vymôcť ju od 
príjemcu späť vrátane úrokov vypočítaných v súlade s čl. 9 nariadenia Komisie (ES) 
č. 794/2004. (Ú. v. EÚ L 140, 30. 4. 2004, s. 1). Daná povinnosť je priamo ustanove-
ná aj v čl. 14 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 v § 10 zákona. Rozhodnutie vydané 

16 Rozhodnutie Európskej komisie SA.39009 LIP - Slovakia - Aid to Duslo, a. s. Ú. v. EÚ C 39, 
6. 11. 2015.
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Európskou komisiou vo veci neoprávnenej štátnej pomoci je vykonateľné a adresát je 
povinný konať v súlade s požiadavkami uvedenými v rozhodnutí, t. j. musí vrátiť pro-
tiprávne poskytnuté prostriedky do štátneho rozpočtu. Vzhľadom na to, že Európska 
komisia pôsobí aj ako kontrolný orgán a dohliada na správne dodržiavanie práva Eu-
rópskej únie členskými štátmi a inštitúciami Európskej únie, je oprávnená kontrolovať 
aj poskytovanie štátnej pomoci v členských štátoch. Na základe prešetrovania v roku 
2014 zistila, že Luxembursko poskytlo selektívne daňové zvýhodnenie obchodnej spo-
ločnosti Fiat Finance and Trade17 a  Holandsko rovnako poskytlo selektívne daňové 
zvýhodnenie obchodnej spoločnosti Starbucks Manufacturing EMEA BV pôsobiacej 
v oblasti praženia kávy. Európska komisia vo svojom stanovisku jednoznačne uviedla, 
že je nevyhnutné, aby Luxembursko a Holandsko od uvedených spoločností vymohli 
nezaplatené dane (najmenej 20 mil. eur). Poskytnutím štátnej pomoci získali obchod-
né spoločnosti nespravodlivú konkurenčnú výhodu. Takýchto príkladov je mnoho, ale 
my sme sa zamerali na slovenský hospodársky subjekt, ktorý mal problémy so štátnou 
pomocou. Na Slovensku sme sa stretli s neoprávneným poskytnutím štátnej pomoci 
v prípade Frucona Košice, a. s. Príjemcom finančnej pomoci bola spoločnosť Fruco-
na Košice, a. s., ktorej podnikateľská činnosť je zameraná na výrobu liehu a liehovín, 
nealkoholických nápojov, konzervovaného ovocia a zeleniny a octu. Predmetom spor-
ného opatrenia bolo odpísanie daňového dlhu vo výške 477 015 759 Sk (12,6 mil. 
eur) Daňovým úradom Košice IV.18 Dňa 15. októbra 2004 prijala Komisia list, že ob-
chodná spoločnosť Frucona, Košice, a. s., získala štátnu pomoc. Slovenská republika 
listom zo dňa 4. januára 2005 poskytla Európskej komisii informácie o poskytnutej 
štátnej pomoci a požiadala ju o schválenie tejto pomoci ako pomoci na záchranu spo-
ločnosti v ťažkostiach. Na základe zhromaždených informácií a dokumentácie Európ-
ska komisia oznámila Slovenskej republike (5. júla 2005), že začína konanie vo veci 
formálneho zisťovania podľa čl. 88 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva 
(Ú. v. EÚ C 233, 2005, s. 47). Európska komisia v rámci prešetrovania dospela k záve-
ru, že poskytnutá štátna pomoc nie je zlučiteľná s vnútorným trhom. Odpísanie dlhu 
voči verejnému orgánu predstavovalo podľa Komisie formu štátnej pomoci. Opatrenie 
zvýhodňovalo príjemcu pomoci, t. j. jeden subjekt (selektívnosť). Zavedeným opat-
rením príjemca získal výhodu, ktorú by tento podnik nebol schopný získať za trho-
vých podmienok. Európska komisia jednoznačne uviedla v rozhodnutí, že Slovenská 
republika protiprávne poskytla odpísanie daňového dlhu v prospech spoločnosti Fru-

17 Spoločnosť Fiat Finance and Trade so sídlom v  Luxembursku poskytuje finančné služby (ako 
napr. úvery v  rámci skupiny) iným automobilovým spoločnostiam skupiny Fiat. Zapája sa do 
rôznych transakcií so spoločnosťami skupiny Fiat v Európe.

18 Hospodársky subjekt využil od novembra 2002 do novembra 2003 možnosť odkladu svojho zá-
väzku zaplatiť spotrebnú daň z liehu, ktorú upravoval zákon o správe daní.
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cona Košice, a. s. (porušenie čl. 88 ods.3 Zmluvy o ES)19. Slovenskej republike bola 
uložená povinnosť, aby bezodkladne vymohla neoprávnene poskytnutú štátnu pomoc. 
Súčasťou vymáhanej sumy sú aj úroky za celé obdobie od dátumu, ku ktorému bola 
suma daná k dispozícii spoločnosti Frucona Košice, a. s., až do jej skutočného vráte-
nia. V danej súvislosti je nesporné, že rozhodovanie o prípadoch štátnej pomoci patrí 
do právomoci európskych orgánov, a to predovšetkým Komisie20. Rozhodnutie Komi-
sie o tom, že štátna pomoc bola poskytnutá neoprávnene, je preskúmateľné v rámci 
európskeho súdneho systému všeobecným súdom ako súdom prvého stupňa. Proti 
rozhodnutiu všeobecného súdu je možné podať odvolanie, o ktorom rozhoduje v dru-
hom stupni Súdny dvor EÚ. V posudzovanej veci je nesporné, že Komisia rozhodla 
o neoprávnenosti štátnej pomoci a spoločnosť Frucona Košice, a. s., vzniesla námietku 
voči rozhodnutiu Komisie z dôvodu skresľovania dôkazov a neúplného posúdenia veci. 
Rozsudkom Všeobecného súdu sp. zn. T-11/07 zo 7. decembra 2010 bola jej žaloba 
zamietnutá, keďže podľa názoru Všeobecného súdu rozhodnutie Komisie bolo správ-
ne. Obchodná spoločnosť Frucona Košice,  a.  s., následne predložila odvolanie voči 
rozhodnutiu Komisie21, ktorým priznal, že poskytnutá pomoc je nezlučiteľná so spo-
ločným trhom, a nariadil jej vymáhanie. Následne Súdny dvor EÚ v danej veci rozho-
dol 23. januára 2013, že rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie zo 7. decembra 
2010 vo veci Frucona Košice/Komisia (vec T11/07) sa zrušuje (nesprávne posúdenie 
dôkazov, nesprávny postup). Vec bola vrátená Všeobecnému súdu na nové konanie 
z dôvodu, aby rozhodol o žalobných dôvodoch vznesených v konaní pred ním, o kto-
rých nerozhodol.22

Obchodná spoločnosť zároveň požiadala o odklad vykonania rozhodnutia týkajúce-
ho sa odkladu vrátenia poskytnutej štátnej pomoci. Všeobecný súd dňa 6. mája 2014 

19 Rozhodnutie Komisie o štátnej pomoci C 25/2005(ex NN 21/2005) poskytnutej v prospech Fru-
cona Košice, a. s., Brusel 07/06/06. Konečné rozhodnutie K (2006) 2082.

20 Napríklad rozsudok Súdneho dvora z 18. júla 2007 vo veci Lucchini, C-119/05, Zb. s. I-6199.
21 Odvolanie podané 18. februára 2011: Frucona Košice,  a.  s. proti rozsudku Všeobecné-

ho súdu (druhá komora) zo 7. decembra 2010 vo veci T-11/07. [online]. [cit. 2015-12-12]. 
Dostupné na internete: http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessio-
nid=9ea7d2dc30db38b5dc08afcb4360ac67d21a4b79632e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuL-
chf0?doclang=SK & text=&pageIndex=0 & part=1 & mode=DOC & docid=81228 & oc-
c=first & dir=&cid=4175.

22 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 24. januára 2013, Vec C-73/11 P. [online]. [cit. 2015-12-12]. 
Odvolanie – Štátna pomoc – Odpustenie 65 % daňového dlhu v rámci kolektívneho insolvenč-
ného konania. Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom 
a  nariaďuje sa jej vymáhanie. Kritérium súkromného veriteľa. Hranice súdneho preskúmania. 
Nahradenie dôvodov uvedených v spornom rozhodnutí vlastnými dôvodmi Všeobecného súdu. 
Zjavne nesprávne posúdenie. Skreslenie dôkazov. Dostupné na internete: http://curia.europa.eu/
juris/document/document.jsf?text=&docid=132763 & pageIndex=0 & doclang=SK & mode=l-
st & dir=&occ=first & part=1 & cid=558242.
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(T-103/14 R) uznesením rozhodol, že návrh na odklad výkonu rozhodnutia Komisie 
C(2013) 6261 final zo 16. októbra 2013 o štátnej pomoci SA.18211 (C 25/2005) (ex 
NN 21/2005) ohľadom zavedenia predbežného opatrenia sa zamieta (Ú. v. EÚ C 
202/29, 30.  6.  2014). Následne bol podaný nový návrh spoločnosťou Frucona na 
Všeobecný súd, ktorý rozhodol 18. septembra 2014 (T-103/14 RII), že poskytnutá 
pomoc je nezlučiteľná so spoločným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie (Ú. v. EÚ C 
409, 17. 11. 2014, s. 44). Daný prípad možno označiť ako ságu, pretože od roku 2004 
v kauze nebolo jasné, či poskytnutá pomoc je zlučiteľná s vnútorným trhom alebo nie.  
Dňa 16. marca 2016 Všeobecný  súd (druhá komora) vo veci T- 103/14 rozhodol, 
že: „rozhodnutie Komisie 2014/342/EÚ zo 16. októbra 2013 o štátnej pomoci SA.18211 
(C  25/2005) (ex NN 21/2005) poskytnutej Slovenskou republikou v prospech Frucona 
Košice, a. s., sa zrušuje“ (curia.europa.eu, 2016). V prípade porušenia práva Európskej 
únie hospodársky subjekt okrem neoprávnene poskytnutej pomoci ešte bude musieť 
uhradiť aj úroky, čo bude mať nepriaznivé následky na činnosť spoločnosti.

CENTRÁLNY REGISTER

V rámci obchodných, hospodárskych a finančných vzťahov sa pomerne často kladie 
dôraz na transparentnosť, na etické správanie a na dobré mravy v podnikaní. Transpa-
rentnosť je inštitútom umožňujúcim aj iným podnikom overiť si, či je pomoc poskyt-
nutá konkurentom oprávnená. V  záujme vytvorenia transparentných vzťahov, v dô-
sledku ktorých sa zvyšuje informovanosť o pomoci poskytnutej na rôznych úrovniach, 
čím sa zabezpečuje aj lepšia kontrola a monitorovanie na celoštátnej a miestnej úrovni, 
bol zriadený centrálny register na Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky. Cen-
trálny register obsahuje informácie o:
• poskytnutej štátnej pomoci,
• poskytnutej minimálnej pomoci,
• poskytovateľoch a vykonávateľoch schém pomoci,
• príjemcoch pomoci.

Požiadavka na transparentnosť sa vzťahuje vo všeobecnosti na všetku štátnu po-
moc. Do centrálneho registra sa zapisujú podobné údaje o obchodných spoločnostiach 
ako do obchodného registra (názov obchodnej spoločnosti, predmet činnosti a pod.), 
s uvedením výšky konkrétnej pomoci. Do registra sa zapisujú údaje o poskytovateľoch 
a príjemcoch pomoci, najmä formy pomoci, účely pomoci a objemy pomoci. Zákon 
obsahuje aj výnimku pre poskytovateľov, ktorí nemusia potrebné informácie zazname-
návať do registra, ak ide o individuálnu pomoc, ktorá nepresahuje tieto limity:
• 60 000 € v prípade príjemcov, ktorí pôsobia v poľnohospodárskej prvovýrobe,
• 500 000 € v prípade príjemcov pôsobiacich v ostatných odvetviach.

Priznanie týchto výnimiek nepôsobí dôveryhodne, preto sa domnievame, že zákon 
nemal obsahovať ustanovenie o výnimkách o evidencii štátnej pomoci. V Českej re-
publike už od roku 2010 funguje Register pomoci de minimis ako informačný systém 
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verejnej správy spravovaný Úradom na ochranu hospodárskej súťaže a Ministerstvom 
poľnohospodárstva Českej republiky na účel evidencie údajov o poskytnutí pomoci de 
minimis23.

KONTROLA A UKLADANIE SANKCIÍ

Za poskytnutie štátnej pomoci a za správne uplatňovanie pravidiel Európskej únie 
a vnútroštátnych právnych predpisov o štátnej pomoci zodpovedá poskytovateľ štátnej 
pomoci. Zámerom kontroly je overenie dodržania stimulačného účinku, obmedzenia 
štátnej pomoci tak, aby bola dodržaná maximálna intenzita štátnej pomoci. Prijímateľ 
pomoci je povinný kontrolným orgánom orgánov štátnej správy umožniť vykonanie 
kontroly. Ak kontrolné orgány zistia, že prijímateľ neplní podmienky, za ktorých bola 
štátna pomoc poskytnutá, musí takúto pomoc vrátiť poskytovateľovi. Prijímateľ štátnej 
pomoci je povinný dodržiavať povinnosti stanovené v zákone o štátnej pomoci, dodr-
žiavať ustanovenia nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií 
pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ako aj os-
tatné všeobecne záväzné právne predpisy. Štátna pomoc je poskytovaná na zmluvnom 
základe. Zmluvnými stranami sú poskytovateľ a príjemca pomoci. Zmluva okrem ob-
vyklých náležitostí obsahuje aj záväzok príjemcu, že dodrží všetky podmienky, za kto-
rých mu poskytovateľ pomoc poskytol. Súčasťou zmluvných podmienok je aj ustano-
venie, že príjemca pomoc vráti, ak podmienky uvedené v zmluve poruší. Podmienky 
a spôsob vrátenia zneužitej pomoci sú upravené v zmluve o poskytnutí pomoci.

V  prípade porušenia pravidiel môže Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 
uložiť subjektu, ak existujú relevantné dôkazy a ktorý nie je súčinný pri vykonávaní 
politiky štátnej pomoci sankcie (pokuty). Podľa § 14 zákona o štátnej pomoci posky-
tovatelia a vykonávatelia musia dodržiavať pravidlá týkajúce sa zapisovania údajov do 
centrálneho registra, v opačnom prípade im hrozí pokuta. V prípade porušenia zákona 
o štátnej pomoci môže byť subjektom uložená pokuta až vo výške 35 000 €. Pokuta je 
splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o  jej uložení. Pokutu možno 
uložiť do piatich rokov od preukázateľného porušenia povinnosti. Pokuty sú príjmom 
štátneho rozpočtu.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Súčasná politika štátnej pomoci
Politika štátnej pomoci bola v kompetencii Ministerstva financií Slovenskej repub-

liky, ktoré vypracúvalo pravidelne správy o poskytnutej štátnej pomoci. Z týchto správ 

23 https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/registr-de-minimis/metodicky-pokyn-k-registru.html 
[cit. 2015-12-12]
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vyplýva, že najväčšie objemy štátnej pomoci boli poskytnuté v  roku 2009 a  v  roku 
2010. V roku 2012 malo poskytovanie štátnej pomoci klesajúcu tendenciu, ale v roku 
2014 sa jej objem znovu zvýšil.

Tabuľka 4 Objemy poskytnutej pomoci

Rok Objem pomoci v mil. eur

2007 300,93

2008 406,08

2009 440,27

2010 454,83

2011 352,42

2012 295,80

2013 290,74

2014 322,14

Zdroj:  Ministerstvo financií SR, 2014.

Správy o poskytnutej pomoci boli predložené na rokovanie vlády Slovenskej repub-
liky, ktorá ich prerokovala a schválila. Následne boli zasielané Európskej komisii pro-
stredníctvom Ministerstva financií Slovenskej republiky. Efektívnosť štátnej pomoci 
poskytovanej z prostriedkov z verejných zdrojov je možné merať cez dosiahnutie plá-
novanej hodnoty HDP v danom regióne, vytváranie subdodávateľských vzťahov, vytvá-
ranie nových pracovných a udržanie už vytvorených miest.

ZÁVER

Na záver by sme chceli poukázať na povinnosť štátu prijímať iba také právne pred-
pisy, ktoré sú v  súlade s  právnymi predpismi Európskej únie. Systém poskytovania 
štátnej pomoci do roku 2016 prešiel podstatnou zmenou. Súčasná prax preverí, či je 
nová právna úprava skutočne dokonalá a či nebude potrebné novelizovať tento zákon. 
Skúsenosti a poznatky praxe s politikou štátnej pomoci sa viažu nielen na pozitívne 
prínosy, ale aj na riziká spojené s poskytovaním štátnej pomoci, ktoré možno vnímať 
aj ako dopady na rozpočtovú politiku štátu. Na štátnu pomoc sa skladajú všetci pra-
cujúci občania. Správy o štátnej pomoci obsahujú informácie o finančných dopadoch 
na obyvateľov a zamestnancov. Na ilustráciu uvádzame objemy štátnej pomoci v roku 
2014 s dopadmi na obyvateľov Slovenskej republiky a na zamestnancov.
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Tabuľka 5 Objemy poskytnutej štátnej pomoci na obyvateľa a zamestnanca

Obdobie % z HDP Na obyvateľa Na zamestnanca

Rok 2014 0,43 59,42 € 134,74 €

Zdroj:  Ministerstvo financií SR, 2014.

Štátna pomoc je ekonomickou iniciatívou mechanizmu zhora, na základe akceptá-
cie právneho rámca s cieľom prispieť k riešeniu problémov zo strany verejného sektora, 
čím sa však zlepšuje postavenie príjemcu pomoci na trhu a zhoršuje príjmová zložka 
štátneho rozpočtu a oslabuje sa konkurencieschopnosť hospodárskych subjektov pôso-
biacich na trhu. Podľa doterajších skúseností s koordináciou a s vykonávaním štátnej 
pomoci neboli vážne problémy. V nových podmienkach nárastu regionálnych rozdie-
lov a disparít, ktoré do roku 1989 neboli také markantné, sa stále viac ukazuje potreba 
komplexnejšieho pohľadu na vývoj ekonomickej a sociálnej situácie v regiónoch Slo-
venska. Poskytovanie investičnej pomoci na Slovensku má výrazne proexportný cha-
rakter, keďže prijímateľmi investičnej pomoci sú spravidla veľké spoločnosti, ktoré vý-
znamnú časť objemu svojej výroby predávajú do zahraničia. V záujme ekonomického 
rozvoja Slovenskej republiky by mala byť poskytovaná pomoc pre odvetvia hospodár-
stva, ktoré sú z hľadiska tvorby pridanej hodnoty a hospodárskeho rozvoja Slovenskej 
republiky menej atraktívne, ale významné. Politika štátnej pomoci v súčasnosti repre-
zentuje pomerne novú oblasť ekonomických zásahov štátu do trhových vzťahov a pred-
stavuje tak nový rozmer nekonvenčnej podnikateľskej dynamiky.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti zastávame názor, že zníženie odvodového zaťaže-
nia zamestnancov vykonávajúcich pracovnú činnosť u podnikateľov by bolo efektívnej-
šie a spravodlivejšie pre všetkých účastníkov trhov ako uplatňovanie inštitútu štátnej 
pomoci v hospodárskych vzťahoch. V dôsledku nízkej zaťaženosti podnikateľov by sa 
zvýšila aj zamestnanosť, čo by sa pozitívne prejavilo aj na spotrebe. Zároveň by sa od-
stránila administratívna náročnosť vypracúvania žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci.

LITERATÚRA

Knihy/Monografie

EVANS, A. 1997. European Community Law of State Aid. Oxford : Oxford University 
Press, 1997. ISBN 0198764510

SÚDNY DVOR ES. 2005. Výročná správa za rok 2004. Luxemburg : Úrad pre vydá-
vanie publikácií, 2005. ISBN 92-829-0857-7

Elektronické dokumenty

CURIA.EUROPA.EU. 2016. Curia – list of cases. [online]. [cit. 2016-10-03]. Do-
stupné na internete: http://curia.europa.eu/en/content/juris/t2_juris.htm. 



186 Daniela Nováčková

EURÓPSKA KOMISIA. 2015. Partnership Agreement for the 2014-2020 Programming 
Period for SR. Retrieved July 26, 2015. Dostupné na internete: http://www.rokova-
nia.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23256.

Legislatívne dokumenty

EURÓPSKA ÚNIA. 2010. Zmluva o  fungovaní Európskej únie, Ú. v. EÚ, C 83, 
30. 3. 2010.

EURÓPSKA ÚNIA. 2014. Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy Ú. 
v. EÚ L 187, 26. 6. 2014.

EURÓPSKA ÚNIA. 2004. Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, 
ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pra-
vidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES - konsolidované znenie.pdf Ú. v. EÚ L 
140, 30. 4. 2004, s. 1.

EURÓPSKA KOMISIA. Regionálna mapa štátnej pomoci 2014-2020.
EURÓPSKA KOMISIA. 2006. Rozhodnutie Komisie o  štátnej pomoci C 25/2005(ex 

NN 21/2005) poskytnutej v prospech Frucona Košice, a. s. Brusel 07/06/06.Konečné 
rozhodnutie K (2006) 2082.

EURÓPSKA KOMISIA. 2014. Štátna pomoc SA 39009 (2014/N), V  Bruseli 
06/01/2015 C(2014) 9787 final.

MINISTERSTVO FINANCIÍ SR. 2014. Správa o poskytnutí štátnej pomoci 2014.
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A  EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ 

SR. Dohoda o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach Zb. 152/2000.
SÚDNY DVOR ES. Právna vec C-118/85 Komisia/Taliansko zo dňa 16. júna 1987, 

Zb. s.r. 1988, s. I-2955.
SÚDNY DVOR ES. Právna vec T-319/99 FENIN, Zb. s. r. 2003, s. II-357.
SÚDNY DVOR ES. Právna vec C-39/94, SFEI ai., Zb. s. r. 1996, s. I-35 47, body 

60-61.
SÚDNY DVOR ES. Spojené veci C-180/98 až C-184/98, Pavlov a i., Zb. s. r. 2000, s. 

I-6451, bod 74).
SÚDNY DVOR EÚ. Právna vec C-73/11.
SÚDNY DVOR ES. Právna vec C-44/93 Namur-Les Assurances du credit v. Office na-

tional du Ducroire and Belgium, Zb.s.r. 1994, s. I-3829.
SÚDNY DVOR ES. Právna vec C-234/84 Belgium v. Commision: Meura, Zb.s.r. 1986, 

s. 2263.
SÚDNY DVOR ES. Právna vec C-278/92 a právna vec C-279/92 un C-280/92 Spain 

v. Commission: Intelhorce, Zb.s.r. 1994, s.I-4103.
VLÁDA SR. Návrh zákona o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a mini-

málnej pomoci (zákon o štátnej pomoci).
Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci.



187INŠTITUCIONÁLNA ZMENA V OBLASTI POLITIKY ŠTÁTNEJ POMOCI …

Zákon č. 100/1995 Z. z. o štátnej podpore malého a stredného podnikania.
Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a mini-

málnej pomoci (zákon o štátnej pomoci).

Kontaktná adresa autora

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.
Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave
Odbojárov 10, 820 05 Bratislava
Mail: daniela.novackova@fm.uniba.sk



188 Mário Papík

RIADENIE DLHOPISOVÉHO 
PORTFÓLIA PRI ZMENÁCH 
VÝNOSOVEJ KRIVKY

BOND PORTFOLIO MANAGEMENT 
DURING CHANGES 
OF YIELD CURVE

Mário Papík

Abstrakt
Predkladaný článok sa zaoberá tvorbou modelu dlhopisového portfólia. 
Tento model je rovnocenný dlhopisovému dôchodkovému fondu posky-
tovanému dôchodkovými správcovskými spoločnosťami na Slovensku. Dl-
hopisy v portfóliu budú oceňované dvomi spôsobmi: metódou umorovanej 
hodnoty v prípade „dlhopisov držaných do splatnosti“ (HTM) a trhovou 
hodnotou v  prípade „dlhopisov k  dispozícii na predaj“ (AFS). Cieľom 
článku je ukázať vývoj množstva dlhopisov v kategóriách HTM a AFS pri 
očakávanej štruktúre výnosovej krivky. Dôležitým aspektom bude sledova-
nie zmien vlastnených dlhopisov pri alternatívnom vývoji výnosovej krivky 
a zmeny v portfóliu, ktoré prinesie. Celý model bude postavený na metóde 
párovania hotovosti doplneného ohraničeniami, ktoré vystihujú legislatív-
ne úpravy spravovania dôchodkových fondov v rámci Slovenskej republiky. 
Predkladaný model umožní lepšie pochopiť situáciu v garantovaných dl-
hopisových dôchodkových fondoch a predikovať ich stav v období klesajú-
cich úrokových sadzieb na medzibankovom trhu v Európe.

Kľúčové slová:  dlhopisy, portfólio, penzijné fondy, výnosová krivka.

Abstract
This article discusses creating bond portfolio model. The model is equiv-
alent to bond pension fund managed by pension fund management com-
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panies in Slovakia. Bonds, allocated to portfolio will be measured in two 
ways: at first, amortized cost method in case of bonds „held to maturity“ 
(HTM) and secondly, market value in case of bonds „available for sale“ 
(AFS). The aim of this article is to show development in the number of 
owned bonds in categories HTM and AFS taking into consideration ex-
pected yield curve structure. An important aspect will be the monitoring 
of changes of owned bonds during alternative yield curve trend and chang-
es in portfolio, which this alternative scenario brings. The whole model 
will be based on the methodology of cash-flow matching with defined lim-
its describing the changes of the pension funds legislation management in 
Slovakia. This model helps understand the situation in guaranteed bond 
pension funds and predict their state during period of decreasing interest 
rates in the European interbank market.

Keywords: bonds, portfolio, pension funds, yield curve.

JEL klasifikácia: G11, G23

ÚVOD

Pre nepriaznivý demografický vývoj prebiehajú v krajinách západnej a strednej Eu-
rópy reformy dôchodkového systému. Slovensko v roku 2005 prešlo zo štátom vyplá-
caných dôchodkov na pilierový systém. Prvý pilier zabezpečuje povinné dôchodkové 
poistenie vykonávané Sociálnou poisťovňou. Druhý pilier obsahuje starobné dôchod-
kové sporenie, ktoré vykonávajú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS). Tretí pi-
lier pozostáva z  doplnkového dôchodkového sporenia, ktoré vykonávajú doplnkové 
dôchodkové spoločnosti (DDS) (Goliaš, 2011).

Druhý pilier je starobné dôchodkové sporenie financované prostredníctvom kapi-
talizácie úspor na účtoch klientov DSS. Každá DSS má od januára 2013 povinnosť 
vytvoriť dva dôchodkové fondy, dlhopisový garantovaný fond a akciový negarantovaný 
fond.

Dlhopisový dôchodkový fond je tvorený v z väčšej časti dlhovými cennými papier-
mi. Tie môžu byť oceňované reálnou hodnotou, využívajúc výnosovú krivku, alebo 
umorovaním, využívajúc výnos do splatnosti. V období klesajúcich úrokových sadzieb 
sa tak vývoj výnosovej krivky dotýka všetkých vlastníkov dlhopisov, nevynímajúc dlho-
pisové dôchodkové fondy, ktoré musia správne narábať s vytvoreným portfóliom, aby 
neohrozili budúce dôchodky svojich sporiteľov.
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CIEĽ A METODIKA

Cieľom tohto článku je ukázať možný vývoj zloženia portfólia v dlhopisových dô-
chodkových fondoch pri zmenách výnosovej krivky. Táto informácia je potrebná na 
správne pochopenie súčasného stavu v dlhopisových fondoch, možného budúceho vý-
voja a prípadných rizík, ktoré z neho vyplývajú.

Na tento účel bol upravený existujúci matematický model založený na metóde pá-
rovania hotovosti. Okrem AFS a HTM dlhopisov bol tento model rozšírený o mož-
nosť vlastnenia termínovaného vkladu. Na predikciu 10-ročného vývoja jednotlivých 
zložiek portfólia boli zadefinované dva scenáre. Oba scenáre predpokladajú posun vý-
nosovej krivky.

Využité scenáre vychádzali z najočakávanejších zmien výnosovej krivky zadefinova-
ných v New York 7 (NY-7). Zdrojom vytvorených výnosových kriviek k vládnym dlho-
pisom s AAA ratingom bola databáza Eurostatu. V rámci scenárov boli zadefinované aj 
ostatné parametre simulovaného portfólia (bližšie uvedené v časti Vstupné parametre 
modelu) a teoretický finančný trh, na ktorom boli dostupné štyri dlhopisy s rôznou 
dobou splatnosti.

Celý model bol vytvorený v MS Exceli 2007 a na jeho riešenie bolo použité voľne 
stiahnuteľné rozšírenie Riešiteľ. Úloha zadefinovaná v rámci modelu bola riešená Sim-
plexovou metódou lineárneho programovania s presnosťou obmedzení na 10-6 desatin-
ných miest s maximálnym počtom iterácií 106.

Na účel interpretácie výsledkov boli využité stĺpcové grafy obsahujúce objemy 
nákupov existujúcich dlhopisov v príslušnom období. Tieto grafy boli rozdelené do 
dvoch skupín AFS dlhopisy spolu s termínovanými vkladmi a HTM dlhopisy.

DLHOPISOVÝ DÔCHODKOVÝ FOND

Majetok v každom dlhopisovom dôchodkovom fonde môže byť tvorený podľa § 86 
zákona č. 43/2004 Z. z. len dlhopisovými a peňažnými investíciami a obchodmi ur-
čenými na obmedzenie devízového a úrokového rizika. Ak majetok nie je zabezpečený 
voči devízovému riziku, môže tvoriť len 5 % z čistej hodnoty majetku v dlhopisovom 
dôchodkovom fonde. V prípade poklesu hodnoty čistých aktív v tomto fonde za sledo-
vané obdobie 10 rokov je DSS povinná doplniť hodnotu týchto aktív zo svojich vlast-
ných zdrojov (zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení).

Podľa § 88 zákona č. 334/2011 sa hodnota majetku v dlhopisovom dôchodkovom 
fonde určuje metódou reálnej hodnoty alebo metódou umorovanej hodnoty. O tom, 
ktorá metóda ocenenia finančného nástroja bude použitá, rozhodne DSS v čase jeho 
nadobudnutia do dôchodkového fondu a toto rozhodnutie je nemenné. Tento zákon 
ďalej v ods. 4 určuje, že finančný nástroj oceňovaný metódou umorovanej hodnoty ne-
smie byť predaný (zákon č. 334/2011 Z. z.).
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Na základe predchádzajúcich legislatívnych úprav existujú v portfóliu dlhopisového 
fondu dve skupiny dlhopisov, tie ktoré sú „k dispozícii na predaj“ (AFS) t.j. ostatné 
realizovateľné cenné papiere a sú oceňované reálnou hodnotou a tie, ktoré sú „držané 
do splatnosti“ (HTM) t.j. dlhové cenné papiere držané do splatnosti a sú oceňované 
umorovanou hodnotou.

DLHOPISY K DISPOZÍCII NA PREDAJ 
(AVAILABLE FOR SALE)

Dlhopisy v kategórii AFS sú oceňované reálnou hodnotou. Tá je vypočítaná podľa 
diskrétneho vzťahu (1) na oceňovanie dlhopisov (Melicherčík, 2005):

 
=

= +
+ +∑

1 (1 ) (1 )

n

i n
i i n

C F
P

r r
 (1)

kde P je reálna cena dlhopisu,
 C – výška kupónu,
 F – nominálna (menovitá) hodnota,
 n – počet výplatných období a
 rn – výnos.

Na dlhopisoch oceňovaných týmto spôsobom sa prejavujú pohyby úrokovej miery 
(opatrenie Národnej banky Slovenska č. 180/2012 Z. z.). V prípade, že úroková sadzba 
rastie, hodnota AFS dlhopisov klesá. Ak úroková sadzba klesá, hodnota AFS dlhopisov 
rastie (Šturc, 2011). Výhodou týchto dlhopisov je, že neexistuje ohraničenie na dobu 
vlastnenia takýchto dlhopisov a majiteľ ich môže kedykoľvek predať.

DLHOPISY DRŽANÉ DO SPLATNOSTI 
(HELD TO MATURITY)

Dlhopisy v kategórii HTM sú oceňované umorovanou hodnotou. Tá sa vypočítava 
pri nákupe, keď sa odvodí reálna úroková miera dlhopisu re. Hodnota dlhopisu sa určí 
diskontovaním tejto reálnej úrokovej miery. Preto sú tieto dlhopisy vlastnené až do ich 
splatnosti a nie je dovolené ich predávať (Cipra, 2013). Umorovaná hodnota dlhopisu 
P, pri výške kupónu C, nominálnej hodnote F a pri n výplatných obdobiach je určená 
vzťahom:
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Zo vzťahu (2) je zrejmé, že takto oceňované dlhopisy sú imúnne voči pohybom úro-
kovej miery a ich hodnota sa teda nemení. HTM dlhopisy môžu slúžiť ako zabezpečo-
vací prostriedok proti poklesu hodnoty portfólia pri raste úrokových mier.

MODEL DLHOPISOVÉHO PORTFÓLIA

Hlavnou úlohou dlhopisového garantovaného fondu je maximálne zhodnocovať 
zverené finančné prostriedky sporiteľov a súčasne pritom plniť svoje záväzky. Pred-
kladanú situáciu v matematike najlepšie opisuje model párovania hotovosti (angl. 
cash flow matching). Rozšírením modelu T. Malika o možnosť uloženie prebytočnej 
likvidity na jednoročný termínovaný vklad vzniká nižšie uvedený matematický mo-
del.

Úlohou lineárneho programovania je maximalizovať hodnotu vlastneného portfólia 
(3) zloženého z HTM pozícií H H

Tj jZ x , AFS pozícií A A
Tj jZ x a zúročeného termínované-

ho vkladu ( ) 11 Tr l −+ na konci sledovaného obdobia T (Malik, 2013):

 ( ) 1 1H H A A
Tj j Tj j T

j U j U

Max Z x Z x r l −
∈ ∈

+ + +∑ ∑  (3)

Portfólio môže byť v čase 0 zložené z HTM dlhopisov   H
jx  nakupených za cenu 

0
H
jP , z AFS dlhopisov A

jx  nakúpených za cenu 0
A
jP  alebo termínovaným vkladom 

v hodnote 0l . Každý cenný papier j musí byť z množiny dostupných cenných papie-
rov U. Celková hodnota začiatočnej investície musí byť podľa vzťahu (4) rovná 0M
(Malik, 2013):

 0 0 0 0 H H A A
j j j j

j U j U

M P x P x l
∈ ∈

= + +∑ ∑  (4) 

Hodnota prijatých splatených istín a  kupónov tjF z  dlhopisov spoločne so  zúro-
čenou výškou termínovaného vkladu ( ) 11 tr l −+ musí byť vačšia ako hodnota nakú-
pených dlhopisov alebo vložených voľných prostriedkov do termínovaných vkladov 
v čase t, t. j. musíme mať viac voľných prostriedkov, ako sú naše záväzky v tom istom 
období (5) (Malik, 2013).
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Celková hodnota portfólia (6) musí v čase t dosiahnuť aspoň nami určenú úroveň Mt:

 ( ) 11  H H A A
tj j tj j t t

j U j U

Z x Z x r l M−
∈ ∈

+ + + ≥∑ ∑  (6) 

Na HTM dlhopisy existuje podľa (7) limit vo výške ∝ (Malik, 2013). Podobný li-
mit existuje podľa (8) aj na termínované vklady, keď žiadna takáto investícia nemôže 
presiahnuť limit β .

 ( ) 11  ,  0,1H H A A H H
tj j tj j t tj j

j U j U j U

Z x Z x r l Z x t−
∈ ∈ ∈

 
∝ + + + ≥ ∀ ∝∈ 
 
∑ ∑ ∑  (7)

     0,1β ≥ ∀ ∈tl t  (8)

Počet nakúpených dlhopisov môže podľa vzťahu (9) nadobúdať len kladné hodnoty 
(na trhu neexistuje možnosť krátkej pozície):

 0       ≥ ∀ ∈jx j U  (9) 

Model nedovoľuje ani požičať si chýbajúci kapitál z finančných trhov pomocou ob-
medzenia (10):

 0 0,1≥ ∀ ∈tl t  (10) 

VSTUPNÉ PARAMETRE MODELU

Pojmom výnosová krivka sa rozumie vzťah doby do splatnosti k výnosu do splat-
nosti. Ako vyplýva z obr. 1, výnosové krivky majú vo väčšine krajín sveta rastúci trend, 
pričom s dlhšou dobou investície rastie aj očakávaný úrokový výnos. V prípadoch eko-
nomickej recesie sa môžu vyskytnúť výnosové krivky, ktoré majú klesajúci tvar. Tie-
to krivky indikujú zvýšené riziko nesplatenia záväzkov zo strany emitenta (Kaderová, 
2015). Výnosová krivka slúži na oceňovanie AFS dlhopisov reálnou hodnotou.

Existujúce výnosové krivky slúžia na ocenenie nami zadefinovaných štyroch dlho-
pisov. V rámci simulácie nech je pri zostavovaní portfólia každý rok na výber neob-
medzené množstvo dlhopisov s nominálnou hodnotou 1 000, ktorých splatnosť je za 
1, 2, 5 a 10 rokov. Tieto dlhopisy majú kupónovú sadzbu vo výške 1 % z nominálnej 
hodnoty. Kupón všetkých uvedených dlhopisov je vyplácaný ročne. Úroková sadzba na 
jednoročnom termínovanom vklade je 0,1 %.
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Obrázok 1 
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Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Eurostatu (Euro yield curves - daily data).

Nami určený začiatočný kapitál na zostavenie portfólia je 10 000 a požadovaný roč-
ný rast hodnoty portfólia nech je aspoň 0,5 %. Určený limit na dlhopisy držané do 
splatnosti vychádza s empirických pozorovaní, pričom objem týchto dlhopisov nech 
nepresahuje 30 % z celkovej hodnoty portfólia a limit na objem termínovaných vkla-
dov nech je takisto 30 % z hodnoty portfólia.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Po aplikovaní zadefinovaných parametrov z predchádzajúcej kapitoly pri rastúcej 
výnosovej krivke zo 4. 1. 2016 sú objemy nakúpených dlhopisov zachytené na obr. 2.
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Zdroj: Vlastné spracovanie podľa riešenia modelu v MS Excel.

Riešením takto zadefinovaného modelu je portfólio zložené z 10-ročných AFS dl-
hopisov. Pre toto portfólio platí, že z každoročne vyplatených kupónov sú následne do-
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kupované ďalšie 10-ročné dlhopisy. To je spôsobené hlavne tým, že 10-ročné dlhopisy 
majú pri rastúcej výnosovej krivke najvyšší výnos do splatnosti. Prvé tri roky, v ktorých 
výnosová krivka nadobúda záporné hodnoty, bola časť prostriedkov investovaná do 
termínovaných vkladov na účel podpory nami určeného minimálneho rastu hodnoty 
portfólia o 0,5 %. Tie boli následne v štvrtom roku v plnej výške presunuté do AFS 
dlhopisov.
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Scenár 1: Objem AFS dlhopisov a termínovaných vkladov

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa riešenia modelu v MS Excel.

Nevýhodou tohto riešenia je, že takto aplikovaný model využíva nereálnu pred-
stavu o statickom charaktere výnosovej krivky, ktorá sa v priebehu 10 rokov nezmení 
(Malik, 2013). Nech existujú dva rozličné scenáre vývoja výnosovej krivky. Scenár 1 
predpokladá, že výnos do splatnosti poklesne každý rok o 0,5 % z pôvodného stavu 
z 4. 1. 2016. Výsledky sú zachytené na obr. 3 a 4.
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Scenár 1: Objem HTM dlhopisov

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa riešenia modelu v MS Excel.

Scenár 2 predpokladá päťročný nárast výnosu do splatnosti o  0,1 % a následne 
päťročný pokles o 0,1 % až do počiatočnej pozície. Výsledky z tohto scenára sú zaevi-
dované na obr. 5 a 6.

Pri každoročnom poklese výnosu do splatnosti bolo portfólio zabezpečené nakúpe-
nými 10-ročnými dlhopismi v kategórii AFS, ako aj HTM. Nákupná cena dlhopisov 
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každým ďalším obdobím rástla, a preto bolo nevýhodné vlastniť krátkodobé cenné pa-
piere, ktoré by museli byť v portfóliu obmieňané za novšie a drahšie emisie. Vyplatené 
kupóny boli uložené na termínovaný účet.

Obrázok 5 
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Scenár 2: Objem AFS dlhopisov a termínovaných vkladov

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa riešenia modelu v MS Excel.

Proti rastu výnosovej krivky bolo portfólio zabezpečené v scenári 2 nákupom päť-
ročných dlhopisov držaných do splatnosti, ktoré pri náraste úrokových mier nestrácajú 
hodnotu. Ďalšou možnosťou imunizácie portfólia proti posunu výnosovej krivky bolo 
vloženie časti prostriedkov portfólia na termínovaný účet. Vklad na termínovaný účet 
bol uskutočnený počas celého 5-ročného obdobia rastu v maximálnej možnej miere, 
t. j. vo výške limitu 30 %. Slabý nárast úrokových sadzieb nespôsobil výrazné zlacňo-
vanie dlhopisov. Preto bolo výhodnejšie nakúpiť na začiatku investície 10-ročné AFS 
dlhopisy, ktoré boli v portfóliu každoročne dopĺňané jednoročnými. Pri poklese úro-
kových sadzieb boli voľné finančné prostriedky z inkasovaných kupónov a istín inves-
tované opäť do 10-ročných dlhopisov.
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Zdroj: Vlastné spracovanie podľa riešenia modelu v MS Excel.
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ZÁVER

Európska centrálna banka očakáva ďalší pokles úrokových sadzieb, ktorý sa prejaví 
aj v poklese výnosovej krivky. Scenár 1 teda môžeme považovať za jeden z možných sce-
nárov vývoja výnosových kriviek v nasledujúcich 10 rokoch. Súčasnú situáciu si uve-
domujú aj dôchodkové správcovské spoločnosti. Preto sa v poslednej dostupnej analý-
ze slovenského finančného sektora Národnej banky Slovenska objavila informácia, že 
v roku 2014 sa mierne predĺžila priemerná hodnota zostatkovej splatnosti dlhopisov 
na 4,5 roka. Zároveň došlo k  výraznému zvýšeniu maximálnej hodnoty zostatkovej 
splatnosti na 9 rokov (Národná banka Slovenska, 2015). Takýto vývoj, keď v  rámci 
portfólia budú nakupované prevažne dlhopisy s  dlhšou dobou splatnosti, indikoval 
aj aplikovaný scenár na vytvorenom modeli. Pretože tieto dlhopisy budú držané dlhú 
dobu, správanie portfóliových manažérov bude z  veľkej miery pripomínať stratégiu 
„kúp a drž“ (Šturc, 2011).

Výskum ukázal, že predkladaný model je rovnocenný dlhopisovému dôchodkové-
mu fondu. Jeho výsledky môžu slúžiť ako základ na ďalšie rozšírenie modelu a inter-
pretáciu javov, ktoré sa dotýkajú dlhopisových fondov na Slovensku.
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DAŇOVÁ POLITIKA NA SLOVENSKU 
A V EURÓPSKEJ ÚNII

TAX POLICY IN SLOVAKIA AND IN 
THE EUROPEAN UNION

Darina Saxunová

Abstrakt
Skvalitnenie daňového systému krajiny prispeje k  ozdraveniu a  zvýše-
niu verejných financií, podpore ekonomického rastu,  tvorbe pracovných 
miest, k ekonomickej stabilite a spravodlivosti, poctivosti a férovosti medzi 
podnikateľmi a občanmi. Daňové systémy sa primárne používajú na finan-
covanie verejných výdavkov. Mali by byť navrhnuté tak, aby minimalizo-
vali daňovú povinnosť daňových poplatníkov a vládne administratívne ná-
klady a zároveň znemožňovali daňové úniky a vyhýbanie sa plateniu daní. 
Ak by dane boli z pohľadu daňovníkov vyššie, mali by to občania pocítiť 
vo forme kvalitných služieb verejného sektora, čo by bola satisfakcia za od-
vedené dane do štátneho rozpočtu. Predložený vedecký príspevok skúma 
vývoj legislatívy v oblasti daní v EÚ, systemizuje poznatky o daňových ná-
strojoch a ich členení.V závere analýza a komparácia daní krajín Vyšehrad-
skej štvorky v rámci EÚ a vybraných krajín EÚ poukazuje na problémy 
výberu daní, najmä v oblasti priamych daní.

Kľúčové slová:  daňový systém, nepriame dane, priame dane, daňová 
legislatíva.

Abstract
Quality improvement of state tax systems may contribute to a  recovery 
and increase of public financing, economic growth support, job crea-
tion, economic stability, justice and fairness for entrepreneurs and citi-
zens. Taxes are primarily used to finance government, public expenditures, 
they should be proposed in order to minimize tax obligation of tax-pay-
ers and administrative costs, they should fight tax evasion and tax avoid-
ance. Higher taxes should not be discouraging if tax-payers received back 
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ÚVOD

Daňové systémy sa primárne používajú na financovanie verejných výdavkov. Vhod-
ná právna úprava daňových systémov krajiny prispieva k zdravému zvyšovaniu verej-
ných financií a  zároveň aj k podpore hospodárskeho rastu a vytváraniu nových pra-
covných miest, k ekonomickej stabilite a spravodlivosti, poctivosti a  férovosti medzi 
podnikateľmi a občanmi. Rozhodujúcim faktorom pre daňový systém krajiny nie je iba 
objem daní, ale aj spôsob, ako sú navrhnuté rozdielne daňové nástroje a možnosti ich 
kombinovania na účel generovania výnosov, čo sa nazýva daňová štruktúra. Vplyv úrov-
ní objemu daní a kvalitného systému daňovej štruktúry na hospodárske správanie sa 
podnikateľského subjektu sa pravdepodobne odrazí v celkových životných štandardoch 
občanov. „Harmonizácia v oblasti daní a koordinácia daňových politík členských kra-
jín EÚ je závažnou ekonomickou i politickou otázkou, ktorou sa musia vlády v záujme 
zachovania ekonomického progresu a hospodárskej stability vážne zaoberať. Ide o pro-
ces pomerne komplikovaný, náročný a značne kontroverzný.“ (Kajanová, 2014) V po-
sledných dekádach mnoho krajín OECD štrukturálne reformovalo svoje daňové sys-
témy. Pozornosť sa venovala najmä zdaňovaniu príjmov fyzických osôb (živnostníkov) 
z pohľadu administratívy i zostaveniu ich daňového priznania, a to s cieľom zjedno-
dušiť im podmienky podnikania. Väčšina daňových reforiem zacielená na zdaňovanie 
príjmov fyzických osôb a právnických osôb (ďalej už FO a PO), ako aj príjmov osôb zo 
závislej činnosti sa pokúšala vytvoriť hospodárske prostredie povzbudzujúce šetrenie, 
investície a podnikanie zabezpečujúce zvýšenú pracovnú motiváciu. Rovnako i daňové 
reformy pre korporácie boli uskutočnené s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a vy-
hnúť sa manipulácii s výškou daní. Mnohé z reforiem znižovali daňové sadzby alebo 
rozšírili základ dane na zdanenie príjmov. Všetko sa realizovalo s  cieľom zefektívniť 
výber daní, ale zároveň v snahe zachovať objem daňových príjmov. Vlády by sa mali 
snažiť pri reformách daňových systémov o takú daňovú štruktúru, ktorá bude sociál-
ne spravodlivá a súčasne pre podnikateľov motivujúca. Zároveň by mala byť dostatoč-
ným zdrojom peňažných tokov, ktoré pritečú do štátneho rozpočtu prostredníctvom 

a higher quality of public services as satisfaction for their contribution to 
the state budget. The submitted scientific paper investigates development 
of tax legislation in the EU and systemizes the knowledge on tax instru-
ments and their classification. Tax instruments of V4 are analysed and 
compared within the EU and with selected countries highlighting tax col-
lection problems especially in the case of direct taxes.

Keywords:   tax system, direct taxes, indirect taxes, tax legislation.

JEL klasifikácia:   H 20
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daní cez skladbu rozdielnych, pozitívnych a negatívnych daňových nástrojov, ktorých 
kombinácia je tvorená práve s cieľom generovať daňové príjmy.

CIEĽ A METODIKA

Predmetom výskumu predkladaného vedeckého článku je charakteristika právnych 
systémov, ktoré ovplyvnili účtovnícke a daňové systémy, a vývoj legislatívnych opatrení 
v oblasti daňovej politiky v rámci Európskej únie a na Slovensku. Hlavným cieľom ve-
deckého príspevku je systematická analýza poznatkov o daňovom systéme a jeho špeci-
fikách, preskúmanie teoretického konceptu daní, daňových nástrojoch a ich členenia. 
V závere poukazujeme na problémy výberu daní, najmä v oblasti priamych daní, a to 
využitím analýzy a komparácie daňových nástrojov vybraných krajín v rámci EÚ. Pri 
výskume sme využili dáta získané z databáz OECD, EÚ, ako aj informácie zverejne-
né vládou, príslušnými ministerstvami či údaje Štatistického úradu SR. Pri spracúvaní 
informácií a systemizácii získaných poznatkov sme použili metódy, ako analýza, synté-
za, komparácia skúmaných javov a dedukcia.

VPLY V HISTORICKÝCH PRÁVNYCH SYSTÉMOV 
NA ÚČTOVNÍCTVO A DANE

Právny systém krajiny má výrazný vplyv na účtovníctvo. Existujú dva základné typy 
právnych systémov, a to:
1. systém zvykového práva – angloamerican alebo anglo-aaxon (alebo common law).
2. systém kodifikovaného práva – romano-germanic (alebo code law).

Systém kodifikovaného práva – code law (codified roman law)24. Tvorba zákonov 
a pravidiel sa spájala s myšlienkou spravodlivosti a morálky a zákony sa stávali doktrí-
nami. Filozofia právneho systému code law spočíva vo filozofickom pohľade na úlo-
hu zákona, ktorou je opísanie a  schválenie prijateľného správania. Vo všeobecnosti 
sa zákony kodifikujú, ich organizačný rámec je porovnateľný tomu z čias Napoleóna 
(French Napoleonic codes 1804-11). Zákon o účtovníctve je primárnym nástrojom 
na reguláciu štatutárneho účtovníctva. Znamená to teda, že sa uplatňuje taký systém 
účtovníctva, kde pravidlá a účtovná metodika sú detailne rozpracované, procedurálne, 
opisné a z toho vyplýva, že sú menej flexibilné, ich novelizácia je pomalšia, ale musia 
sa dodržiavať. Vlády vo všeobecnosti regulujú účtovníctvo prostredníctvom svojich 
opatrení na zabezpečenie podmienok na podnikateľskú činnosť, ktorá sa má vykonávať 
v súlade so zákonom. Regulácia týkajúca sa účtovníctva je súčasťou komplexného sys-
tému regulácií, ktoré sa implementujú na podniky, zdôrazňujú predovšetkým ochranu 
veriteľov i ďalších externých strán.

24 Justínci sa ho snažili opísať na základe románskeho občianskeho práva v 6. storočí a európske uni-
verzity ho rozvíjali od 12. storočia.
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Daňové úrady sú dôležití používatelia informácií z  účtovníctva,  rovnako ako aj 
tvorcovia regulácie v účtovníctve s cieľom zavedenia a nastavenia ich požiadaviek a po-
trieb. Väčšina spoločností nie je kótovaná na verejnom finančnom trhu, a preto neexis-
tuje veľa externých akcionárov, ktorí požadujú informácie o výkonnosti podnikov. Za 
takýchto podmienok neboli zvyčajne akcionári dôležití. Individuálna účtovná závierka 
jednotlivých účtovných jednotiek je často regulovaná viac ako konsolidovaná účtovná 
závierka. Dôvodom je skutočnosť, že daňové úrady sa viac zaujímajú o  individuálne 
podnikateľské subjekty, keďže väčšina kontraktov s veriteľmi, dodávateľmi či odberateľ-
mi existuje práve na tejto úrovni. Pravidlá pre finančné vykazovanie sa používajú aj na 
daňové účely. Účtovné systémy sú prepojené s kalkuláciou zdaniteľného príjmu alebo 
príjmu na distribúciu. Pri oceňovaní sú účtovníci viac skeptickí. Dominantná je zásada 
opatrnosti, čo vedie k podhodnoteniu aktív a nadhodnoteniu záväzkov. Z toho potom 
vyplýva existencia značných latentných prírastkov majetku (tichých rezerv).

V krajinách kontinentálnej Európy, Latinskej Ameriky a v mnohých ázijských štá-
toch existujú rôzne formy kodifikovaného práva. Klasickým príkladom sú právne sys-
témy Francúzska, Nemecka a Talianska. Napríklad v Nemecku je podľa domácich pra-
vidiel účtovníctvo pre podnikateľské subjekty upravené zákonom. Moderné obchodné 
právne systémy Číny a Japonska boli založené na prekladoch nemeckého komerčného 
zákona z 19. storočia. Slovensko a krajiny V4 i štáty východnej Európy majú zákony 
o účtovníctve prijaté národnými parlamentmi.

Systém zvykového práva – common law25 – je alternatívny systém k systému ko-
difikovaného práva. Jeho filozofia vníma úlohu zákona, ktorý uprednostňuje zákaz 
nedovoleného správania viac než diktatúru alebo kodifikáciu požadovaného správa-
nia. Limitujúci rozsah právnych požiadaviek sa upraví v zákonoch, ktoré sa následne 
vykladajú prostredníctvom súdov. Právne požiadavky tvoria ďalšie smernice, pravidlá, 
pokyny, ktorými sa dopĺňajú zákony. Daný systém je menej abstraktný ako systém ko-
difikovaného práva (code law). Formulácia všeobecne platných budúcich pravidiel je 
druhoradá, prednosť majú prijaté pravidlá systému zvykového práva, ktoré sa snažia 
poskytnúť odpoveď na špecifické prípady.

Takto sa prirodzene vytvorilo i obchodné právo, ktoré zvyčajne neobsahuje detail-
né pravidlá riadiace činnosť podnikov alebo smernice na zostavenie účtovnej závierky. 
Regulácia účtovníctva je v právomoci a zodpovednosti súkromnej, profesionálnej, nor-
motvornej inštitúcie (t. j. tvoriacej účtovné štandardy), teda samotní účtovníci a audí-
tori vytvárajú pravidlá pre účtovnícku prax, ktoré v písanej forme poznáme ako odpo-
rúčania alebo všeobecne akceptované účtovné štandardy. Výhodou daného systému je 
schopnosť danej súkromnej, normotvornej organizácie pružnejšie reagovať na neočaká-

25 Systém zvykového práva, common law systém, vznikol v Anglicku po Normánskom Konqveste 
(1066) a neskôr sa vo väčšom či menšom rozsahu preniesol aj do krajín, ktoré historicky ovplyv-
ňovalo Anglicko, resp. Veľká Británia. Sú to napríklad anglofónne krajiny, ako Írsko, Spojené štá-
ty americké (USA), Austrália, India, Južná Afrika, Nový Zéland, Kanada, Singapur.
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vané problémy v účtovníckej praxi, v snahe okamžite riešiť vzniknutý problém. Ťažisko 
spočíva na prednostnom, vernom a pravdivom informovaní akcionárov o výsledkoch 
hospodárenia do nimi investovaného podniku a o finančnej situácii daného podniku 
a až následne informovanie veriteľov či daňových inštitúcií. Účtovníci sú menej kon-
zervatívni pri oceňovaní, majú tendenciu vykazovať rastúci výsledok hospodárenia, 
z čoho vyplýva existencia minimálnych alebo žiadnych latentných prírastkov majetku 
(tichých rezerv) (Saxunová, 2004).

Právny systém ovplyvňuje národné účtovné koncepcie. Častá klasifikácia účtovných 
systémov v teórii medzinárodného účtovníctva je takáto:
a) angloamerické (anglosaské) účtovné systémy,
b) kontinentálno-európske účtovné systémy.

Takto skupiny účtovných systémov rozdelil a  identifikoval už v  roku 1911 Hen-
ry Rand Hatfield, ktorý je považovaný za priekopníka účtovníctva ako ekonomickej 
disciplíny na amerických univerzitách, ale aj za priekopníka internacionalistu. Bol au-
torom prvých článkov venujúcich sa problematike komparatívneho medzinárodného 
účtovníctva. Zaradenie krajín k jednej z týchto skupín sa dá vysvetliť prostredníctvom 
rovnakých kultúrnych, ekonomických a politických vplyvov, resp. udalostí a situácií, 
ktoré v určitých obdobiach nastali v týchto krajinách súčasne.

Príkladom situácie, kde regulácia vo finančnom účtovníctve je odlišná od daňové-
ho účtovníctva, je napr. regulácia účtovníctva verejno-obchodovateľných spoločností 
v členských štátoch EÚ, ktoré sa riadia medzinárodnými štandardmi finančného vyka-
zovania IFRS, pričom daňové pravidlá si vytvára každý členský štát a sám zohľadňuje 
buď zvykový, alebo kodifikovaný systém práva.

Účtovníctvo je pre vlastníkov firiem dôležité, lebo predstavuje „nástroj znižovania 
ich podnikateľského rizika“ (Baštincová, 2014). Mikro, malé a stredné podniky (ďa-
lej MMaSP) považujú daňové pravidlá za rozhodujúce a podriaďujú tomu aj finančné 
účtovníctvo, napr. na Slovensku existuje rozdelenie odpisovaného majetku do šiestich 
odpisových skupín. Dané daňové skupiny majetku sa takmer vždy používajú v účtov-
níctve MMaSP na výpočet daňových i účtovných odpisov. V slovenskom zákone ab-
sentuje definícia likvidačnej (resp. zvyškovej hodnoty). Používajú ju len podniky s po-
vinnosťou účtovať podľa IFRS. Stratégia Európa 2020 obsahuje odporúčania týkajúce 
sa  zjednodušenia účtovníctva malých a  stredných podnikov. Ide konkrétne o  oblasť 
rovnakého vyčísľovania odpisov pre daňové i finančné účtovníctvo, z čoho vyplýva eli-
minácia likvidačnej hodnoty majetku podniku. Tým sa zjednodušia výpočty a nie je 
potrebné účtovať o odložených daňových pohľadávkach a záväzkoch, a to aj na úkor 
neposkytnutia verného a pravdivého obrazu o hodnote majetku. Napríklad malý auto-
mobil patrí podľa zákona o dani z príjmov do prvej odpisovej skupiny, t. j. odpisuje sa 
štyri roky na výpočet daňových odpisov. Rovnaká doba používania sa odhadne aj pre 
potreby finančného účtovníctva, čoho výsledkom bude, že pri neexistencii určovania 
likvidačnej hodnoty sa odpisy líšiť nebudú. Reálne by však mal podnik objektívne od-
hadnúť jeho dobu použitia, napr. že ho bude používať 10 rokov. Ak by sa tento údaj 
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uplatnil pri výpočte účtovných odpisov, spôsobilo by to rozdiely vo vykazovanej hod-
note majetku v účtovníctve a podľa zákona o dani z príjmov. Tento rozdiel si vyžaduje 
účtovanie o odložených daňových záväzkoch, resp. o odložených daňových pohľadáv-
kach.

Oceňovanie aktív a  bilancovanie rezerv ovplyvňuje kalkuláciu daňového zisku. 
V štátoch, kde daňové pravidlá dominujú nad pravidlami finančného účtovníctva, je 
tendencia odpisovať majetok rýchlejšie a tvoriť rezervy vo väčšej miere. Účtovanie odpi-
sov znižuje vlastný kapitál, čo vplýva na podiel vlastného kapitálu na celkovom kapitáli 
podniku, resp. stupeň zadlženosti podniku. (Zároveň však prispieva k tvorbe peňažných 
tokov tým, že zníži daňové výdavky.) Rovnako účtovanie tvorby rezerv zvyšuje cudzie 
zdroje, a teda znižuje vlastný kapitál. Tak iba na základe vplyvu daňových výpočtov na 
účtovníctvo podiely vlastného kapitálu klesajú a podiely cudzieho kapitálu rastú. Daný 
jav sa nazýva princíp smerodajnosti účtovníctva na daňové zistenie zisku a je charakte-
ristickou črtou účtovníctva kontinentálnej Európy (Šuranová – Škoda, 2007).

DANE A ICH KATEGORIZÁCIA

Daň je povinná platba (i opakujúca sa), stanovená zákonom, uhradená v stanovenej 
lehote do štátneho rozpočtu. Daňovník ju vyčísľuje zo základu dane.

Základ dane je určený základ, z ktorého sa vypočítava výška daňovej povinnosti.
Daňovník (daňový subjekt) je osoba, ktorá priamo odvádza daň za seba do štátne-

ho rozpočtu (toto označenie sa používa pri priamych daniach).
Platiteľ dane (daňový subjekt) je osoba zodpovedná len za zinkasovanie dane od 

daňovníkov a následne jej odvedenie do štátneho rozpočtu. Daň platiteľa dane nezaťa-
žuje (používa sa pri nepriamych daniach, ale i pri odvode daní jednotlivcov zo závislej 
činnosti, ktorých daň zo mzdy uhrádza za nich ich zamestnávateľ).

Objekt dane (daňový objekt) je predmet dane podliehajúci zdaneniu.
Sadzba dane (daňová sadzba) je percento alebo suma, ktorá sa odvádza do štátne-

ho rozpočtu. Je daná: a) percentuálne, b) pevne alebo c) kombinovane.
Daňový systém krajiny je súbor všetkých daňových nástrojov danej krajiny.

Existuje niekoľko klasifikácií daní v štáte v závislosti od rôznych pohľadov či v zá-
vislosti od vybraných kritérií. Na porovnávanie daňových systémov, ktoré jednotlivé 
štáty vo svete používajú, je smerodajná klasifikácia daní podľa metodiky Organizácie 
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), podľa ktorej sa za dane považujú všetky 
odvody daňového charakteru.

Klasifikácia A – hľadisko OECD – prvotný tvorca klasifikácie daní
1. Dane z príjmov a kapitálových ziskov:

a) fyzických osôb (samostatne zárobkovo činných osôb – živnostníkov),
b) právnických osôb (podnikateľských subjektov).
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2. Príspevky na sociálne zabezpečenie (odvodová povinnosť na sociálne, zdravotné 
a dôchodkové zabezpečenie).

3. Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (z miezd zamestnancov).
4. Daň z majetku – pravidelne vyrubované alebo jednorazovo hradené dane súvisiace 

s vlastníctvom majetku, napr. daň z nehnuteľností, darov, dedičstva.
5. Dane z tovarov a služieb, tzv. nepriame dane.
6. Ostatné dane (OECD, 2015).

Klasifikácia B – zdôrazňuje nasledujúce aspekty:
a) ako sa daňová povinnosť týka platiteľa daní,
b) komu ich uhrádza, t. j. kto je prijímateľom daní,
c) frekvencie vyrubenia daní a následne ich úhrada,
d) aspekt pôsobenia daní na prostredie, v ktorom sú platiteľ a prijímateľ v interakcii.

Tabuľka 1 Kritériá klasifikácie daní B

Kto je  
prijímateľ dane

Frekvencia  
platenia daní

Vplyv  
na daňový subjekt

Ekonomické 
dôsledky

1. štátne (federálne) 1. pravidelnosť 
a opakovanie platby

1. priame dane 1. negatívne

2. miestne

3. podielové 2. nepravidelnosť, 
jednorazovosť platby

2. nepriame dane 2. pozitívne

Zdroj: Vlastné spracovanie.

Klasifikácia C – daná klasifikácia zdôrazňuje tieto aspekty:
a) kto je daňovým subjektom, t. j. kto má daňovú povinnosť,
b) čo je predmetom zdaňovania, t. j. za čo sa daň platí,
c) ktorý územný celok použije príjmy získané od daňových poplatníkov na financova-

nie a pod.

Tabuľka 2 Kritériá klasifikácie daní C

Daňový subjekt Predmet zdaňovania Územné členenie dane plynúce do

1. závislá osoba 
(zamestnanec)

1. príjem (dôchodok)  dane z 
príjmov

1. rozpočtu štátu, či federácie

2. fyzická osoba 2. majetok  dane z majetku 2. národného rozpočtu
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pokračovanie tab. 2

Daňový subjekt Predmet zdaňovania Územné členenie dane plynúce do

3. právnická
osoba

3. tovar a služby  nepriame dane:
a) univerzálne – DPH,
b) konkrétne tovary  selektívne 
spotrebné dane

3. regionálneho rozpočtu

4. kapitálové
zisky PO a FO

4. miestneho rozpočtu

4. iné

Zdroj: Vlastné spracovanie.

Klasifikácia D – Medveď a Nemec (2007) uvádzajú nasledujúce členenie daní 
(obr. 1).

Obrázok 1 

Podľa spôsobu určenia
daňovej povinnosti

Podľa daňového subjektu

Podľa spôsobu určenia
daňového základu

Podľa dopadu dane

Podľa daňovej bázy
(objektu zdanenia)

Typ dane

repartičné (kontingentné) 
sadzbové (kvótne)

dane platené fyzickou osobou
dane platené právnickou osobou 

osobné dane
reálne dane

priame dane
nepriame dane 

dôchodkové 
majetkové
transakčné – univerzálne 
 – selektívne
s daňovou bázou človek

Kritérium
členenia

Klasifikácia daní D

Zdroj: Medveď, 2007.

LEGISLATÍVA EURÓPSKEJ ÚNIE V OBLASTI DANÍ

Európska únia má obmedzené právomoci v oblasti daní. Podľa Zmluvy o fungovaní 
EÚ musia byť daňové opatrenia prijaté jednomyseľne všetkými členskými štátmi. Aj 
napriek tomu EÚ zintenzívňuje boj proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovej 
povinnosti, ktoré predstavujú hrozbu pre spravodlivú hospodársku súťaž a sú príčinou 
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významného výpadku daňových príjmov. Ak členské štáty dodržiavajú pravidlá EÚ, 
majú slobodný výber daňového systému. Právomoc vyberania daní spočíva na člen-
ských štátoch Európskej únie a je základným prvkom zvrchovanosti členských štátov. 
Priame zdaňovanie označuje dane vyberané z príjmu, majetku a kapitálu fyzických ale-
bo právnických osôb. Daň z príjmu fyzických osôb nie je regulovaná explicitne právny-
mi aktami EÚ (činnosť EÚ v tejto oblasti vychádza z judikatúry Európskeho súdneho 
dvora). „Vývoj daňových ustanovení EÚ sa koncentruje na správne a bezproblémové 
fungovanie vnútorného trhu. Daňovú politiku do značnej miery ovplyvňuje judikatúra 
Európskeho súdneho dvora, pričom Európsky parlament má v tejto oblasti len právo 
byť konzultovaný, s výnimkou rozpočtových otázok, pri ktorých sa ako zložka rozpoč-
tového orgánu delí o rozhodovacie právomoci s Radou“ (EP, 2015).

Tabuľka 3 Platná legislatíva zakotvená v Zmluve  
 fungovaní Európskej únie (ďalej ZFEÚ)

Kapitola 2 – Daňové ustanovenia
články 110 – 113 ZFEÚ

harmonizuje právne predpisy o daniach z obratu, 
spotrebných daniach a iných podobách nepriameho 
zdaňovania

Kapitola 3 – Aproximácia práva
články 114 – 118 ZFEÚ

rieši dane, ustanovuje povinnosť transponovať akty 
EÚ do vnútroštátnych právnych poriadkov (smernice)

Iné ustanovenia s významom pre 
daňovú politiku
3. kapitola služby, 4. kapitola – kapitál 
a platby: články 45 – 66 ZFEÚ
články 191 – 192 ZFEÚ
články 107 – 109 ZFEÚ, oddiel 2: 
pomoc poskytovaná štátmi

ktoré odkazujú:

a) Hlava IV: voľný pohyb osôb, služieb a kapitálu
b) Hlava XX: životné prostredie
c) Hlava VII: Spoločné pravidlá pre hospodársku 
súťaž, zdaňovanie a aproximáciu práva

Posilnená spolupráca v EÚ
články 326 – 334 ZFEÚ

použiteľná v otázkach daní

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Európskeho parlamentu, 2015.

STRATÉGIA DAŇOVEJ POLITIKY EURÓPSKEJ ÚNIE

Oznámenie s  názvom „Daňová politika v  Európskej únii“ (COM(2001)0260) 
predložené Európskou komisiou (prijaté jednoznačne Radou EÚ) vysvetľuje priority 
v oblasti daní. Širšie ciele politiky EÚ sa najnovšie doplnili a stanovili v stratégii Euró-
pa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.

Hlavné priority daňovej politiky EÚ môžeme zhrnúť do nasledujúcich bodov:
1. odstránenie daňových prekážok pre cezhraničnú hospodársku činnosť,
2. boj proti škodlivej daňovej konkurencii,
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3. podpora väčšej spolupráce medzi daňovými správami pri  zabezpečovaní kontroly 
a v boji proti podvodom,

4. daňové rozhodnutia o štátnej pomoci a konaní o porušení predpisov,
5. boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom, t. j. proti ne-

oprávnenému neplneniu si daňovej povinnosti alebo zníženiu daňovej povinnosti 
napr. cez daňové raje, poskytujúce podnikom výhodnejšie daňové podmienky v po-
rovnaní s podmienkami v ich domácej krajine, resp. vo väčšine ostatných krajín.

V  tab. 4 sú uvedené oblasti prijatia legislatívy orgánmi EÚ na riešenie hlavných 
 priorít daňovej politiky a už úspešne zrealizované postupy.

Tabuľka 4 Riešenie priorít daňovej politiky v prijatej legislatíve

Oznámenie Komisie COM(2010)0769 
o odstránení cezhraničných daňových 
prekážok pre občanov EÚ

Riešenie závažných problémov v oblasti daní, 
napr. diskriminácia, dvojité zdanenie, problémy 
s nárokmi na vrátenie daní a zložité získavanie 
informácií o zahraničných daňových predpisoch.

Koordinované opatrenia na odstránenie 
daňových prekážok a nedostatkov v oblasti 
zdaňovania

Dosiahnutie pokroku pri zdaňovaní podnikov, 
DPH, spotrebných daní a daní z motorových 
vozidiel.

Smernica o zdaňovaní príjmu z úspor 
v podobe výplaty úrokov 2003/48/ES je 
revidovaná smernicou 2014/48/EÚ.
Smernica 2014/107/EÚ rozširuje rozsah 
pôsobnosti posilnením pravidiel EÚ 
o automatickej výmene informácií 
v oblasti daní a ktorá mení smernicu EÚ 
2011/16/EÚ

Prijatie opatrenia proti úniku daní – revízia 
smernice, ktorej cieľom je rozšíriť rozsah 
pôsobnosti smernice na všetky druhy príjmov 
z úspor, ako aj produkty, z ktorých plynú úroky.
Umožnenie členským štátom účinnejšie 
postihovať daňové podvody a úniky.
Štandard OECD pre automatickú výmenu 
informáciií v daňovej oblasti.

Smernice stanovujúce vzájomnú 
spoluprácu daňových úradov

Prijatie opatrení na boj proti daňovým únikom 
a podvodom.

Častejšie podávanie žalôb zo strany 
Komisie na členské štáty

V prípade nesúladu vnútroštátnych daňových 
pravidiel/postupov so zmluvou.

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Európskeho parlamentu, 2015.

Finančné inštitúcie musia od 1. januára 2016 zisťovať a hlásiť daňovú rezidenciu 
svojich klientov. Anonymné uchovávanie finančných prostriedkov na zahraničných úč-
toch bude pre podniky aj občanov komplikovanejšie. Krajiny EÚ inkorporujú do svoj-
ho právneho poriadku požiadavky smernice EÚ 2014/107/EÚ, preberajúcej požiadav-
ky štandardu OECD. Pre daňové subjekty to znamená, že finančné inštitúcie, ktoré 
v týchto krajinách držia na účtoch ich finančné prostriedky, budú musieť od 1. januára 
2016 (v prípade niektorých krajín od 1. januára 2017) monitorovať daňovú rezidenciu 
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svojich klientov a od 1. januára 2017 (resp. 1. januára 2018) hlasiť lokálnym orgánom 
štátnej správy informácie o  ich aktívach. Tie ich potom posunú daňovým orgánom 
v krajine daňovej rezidencie daných subjektov (Kubinec, 2015).

Nedokonalosť zákonov, resp. ich neúplnosť alebo nejednotný výklad umožňuje da-
ňovú optimalizáciu. V dôsledku toho je však daňová optimalizácia aj legálna forma 
daňového úniku. Prioritou Komisie je skvalitniť prijaté smernice, ktoré by vyústili do 
schválenia kvalitnejších zákonov minimalizujúcich odvedené dane legálnymi postup-
mi. Zlepšila sa oblasť zdaňovania platieb v rámci skupiny a zaobchádzania s transakcia-
mi podliehajúcimi transferovému oceňovaniu (EP, 2015).

EÚ sprísnila predpisy týkajúce sa:
a) agresívneho daňového plánovania (transakcie podliehajúce transferovému oceňova-

niu, platby vnútri skupiny),
b) predchádzania škodlivej daňovej konkurencie a
c) zlepšovania dodržiavania pravidiel DPH a tým odstránenia daňovej medzery a ne-

dokonalosti. Tieto medzery sa posudzujú tiež v  rámci legislatívneho procesu EÚ 
(EP, 2015).

Legislatíva Európskej únie pre nepriame dane s DPH

Informácie Definície Jednotný trh Minimálne 
sadzby

Smernica
č. 79/1070/EHS

Smernica 
č. 67/227/EHS

Smernica
č. 91/680/EHS

Smernica
č. 92/77/EHS

Nariadenie 
č. 2073/2004/ES

Smernica
č. 77/388/EHS

Smernica
č. 2005/82/EHS

Obrázok 2 Platná právna úprava v oblasti daní

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Suhanyiová – Petrišová, 2011.

Priame a nepriame dane v EÚ – činnosť EÚ v oblasti daní z príjmov právnických 
osôb je rozvinutejšia, hoci sa sústredí iba na opatrenia spojené so zásadami vnútorného 
trhu. Nepriame zdaňovanie pozostáva z daní, ktoré sa nevyberajú z príjmu alebo ma-
jetku (priame dane). Patrí sem daň z pridanej hodnoty (DPH), spotrebné dane, dane 
z dovozu, dane z energie a environmentálne dane. V Európskej únii sa otázka harmo-
nizácie nepriamych daní riešila oveľa skôr a  extenzívnejšie ako priame zdaňovanie. 
Problém určenia spoločnej, konsolidovanej, korporátnej, daňovej základne CCCTB 
pre priame dane členských štátov EÚ zatiaľ nenachádza jednoznačnú podporu v EÚ.



210 Darina Saxunová

Súdny dvor EÚ vydal mnoho rozhodnutí týkajúcich sa priameho zdaňovania príj-
mov občanov EÚ. Prioritou Európskej komisie sú oblasti:
a) priameho zdaňovania – opatrenia na boj proti škodlivým daňovým praktikám,
b) nepriameho zdaňovania – problém nezaplatenej DPH.

Ročné straty daňových príjmov v EÚ v dôsledku daňových únikov a vyhýbaniu sa 
daňovej povinnosti sa blížia až k 1 biliónu eur, čo je skutočná hrozba spravodlivej hos-
podárskej súťaže a nesmierna strata príjmov štátnych rozpočtov.

Tabuľka 5 Právny rámec priamych daní

77/799/EHS
2011/16/EÚ

smernica o vzájomnej spolupráci správnych orgánov
smernica o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 
77/799/EHS

76/308/EHS
2010/24/EÚ

smernica o refundácii pohľadávok
smernica o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich 
z daní, poplatkov, ciel a iných opatrení

90/434/EHS smernica o spoločnom systéme zdaňovania pri zlúčeniach

90/435/EHS
2014/86/EÚ

smernica o spoločnom systéme zdanenia uplatniteľnom v prípade 
materských a dcérskych spoločností rôznych členských štátov a ich novely

90/436/EHS smernica o zabránení dvojitého zdaňovania

2003/49/ES smernica o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty 
úrokov a licenčných poplatkov

COM(2011) 0121 návrh na spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických 
osôb, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá pre podniky pôsobiace v EÚ 
na výpočet ich zdaniteľných ziskov

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Európskeho parlamentu, 2015.

Tabuľka 6 Zdaňovanie príjmov fyzických osôb

2003/48/ES
2014/107/EÚ

smernica o zdaňovaní úrokov, revízia smernice v roku 2014

COM(2003)0810 oznámenie o zdaňovaní dividend

COM(2001)0214 oznámenie o odstránení daňových prekážok pri cezhraničnom vyplácaní 
zamestnaneckých dôchodkov

COM(2011)0594 návrh na daň z finančných transakcií

2008/7/ES smernica o nepriamych daniach z navyšovania kapitálu

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Európskeho parlamentu, 2015.
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Iniciatívy v oblasti politiky nepriameho zdanenia
a) Zelená kniha o budúcnosti DPH (COM(2010)0695) a následné oznámenie o re-

forme systému DPH (COM(2011)0851).
b) Návrh smernice (COM(2011)0169) o  zmene smernice o  zdaňovaní energie 

(2003/96/ES) s cieľom dosiahnuť vhodnejšie zdaňovanie energie v EÚ, doplnený 
oznámením (COM(2011)0168).

c) Smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry 
ťažkými nákladnými vozidlami.

d) Návrh smernice Rady o  daniach v  oblasti osobných vozidel (SEK(2005) 809) /
KOM/2005/0261 konečnom znení  – CNS 2005/0130/ pozastavená v  dôsledku 
nedostatočnej podpory členských štátov EÚ.

e) Smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH a mnohé jednotlivé opatrenia 
týkajúce sa spotrebných daní (napr. z alkoholu, tabaku a energie).

Komisia prijala na riešenie zabránenia daňových podvodov akčný plán a dve odpo-
rúčania (pozri tab. 7). Akčný plán G20/OECD o narúšaní základov dane a presunoch 
zisku sa zaoberá nedostatkami a medzerami vo vnútroštátnych daňových systémoch, 
ktoré nadnárodné spoločnosti zneužívajú vyhnutím sa plateniu daní alebo redukova-
ním ich zdaniteľných príjmov.

Tabuľka 7 Nástroje EK proti daňovým únikom a podvodom v platnej legislatíve

COM(2012)0722 Akčný plán na boj proti daňovým podvodom

COM(2012)351 Oznámenie o konkrétnych spôsoboch posilnenia boja proti daňovým 
podvodom a daňovým únikom

Dve odporúčania nadväzujúce na oznámenie COM(2012)351

C(2012)8806 o agresívnom daňovom plánovaní

C(2012)8805 o podpore efektívneho spravovania daňových záležitostí

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Európskeho parlamentu, 2015.

Rada EÚ zdôraznila nutnosť spolupráce na vnútroštátnej úrovni, úrovni EÚ 
a  globálnej úrovni;  automatická výmena informácií má podporu EÚ a  G8, G20 
a  OECD pri vykonávaní činností v  oblasti boja proti daňovým únikom. Dohoda 
z 29. októbra 2014 o skorom uplatňovaní nového globálneho štandardu OECD pre 
automatickú výmenu informácií (ďalej AEOI) určuje, že informácie, ktoré signatá-
ri (51 krajín vrátane 28 členských štátov EÚ) začali zhromažďovať od 31. decembra 
2015, sa začnú vymieňať v roku 2017 (Jankovská, 2015). Zákon USA o dodržiava-
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ní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov z  roku 2010 (FACTA) zahŕ-
ňa podobné prvky ako štandard OECD. Členské štáty EÚ budú uplatňovať AEOI 
od roku 2017 v rámci revidovanej smernice o administratívnej spolupráci, ktorá je 
zameraná na transpozíciu globálneho štandardu OECD o AEOI do právnych pred-
pisov EÚ, ako bolo dohodnuté v Rade 14. októbra 2014. Ustanovenia smernice EÚ 
o dani z úspor sú obsahovo limitovanejšie a budú pozastavené po tom, ako sa začne 
uplatňovať AEOI (EP, 2015).

V tab. 8 sú uvedené dva typy podvodov v rámci hospodárskej kriminality vo vybra-
ných krajinách Európy. Daňové podvody sa začali sledovať v niektorých štátoch prvý-
krát v roku 2014 pri prieskume realizovom spoločnosťou PwC. Nula v tabuľke zna-
mená nerealizovaný prieskum. Spoločnosť PricewatersCoopers vykonala prieskum 
výskytu ekonomickej kriminality v  roku 2014, ktorého sa zúčastnilo 5 128 respon-
dentov z 99 krajín, čo je o 32 % viac ako v roku 2011 (3 877 respondentov zo 78 
krajín). Z  respondentov boli 50  % vrcholoví (top) manažéri a  ich podniky, 35  % 
tvorili verejno-obchodovateľné podniky a 54 % boli organizácie s viac ako 1 000 za-
mestnancami.

Podľa výsledkov prieskumu približne 27 % respondentov finančného sektora od-
povedalo, že sa stretli so situáciou prania špinavých peňazí v čase vykonávania priesku-
mu.

Tabuľka 8 Vybrané výsledky výskumu dvoch typov podvodov v roku 2014 v %

Pranie špinavých peňazí Daňové podvody

2011 v % 2014 v % 2011 v % 2014 v %

Slovensko 0 12 0 4

Česká republika 8 27 0 0

Maďarsko 8 25 8 25

Bulharsko 0 5 0 10

Belgicko 18,8 17,6 6,3 5,9

Švajčiarsko 12 13 0 0

Veľká Británia 13 12 0 0

Globálne 10 9 4 6

Zdroj: Nováčková – Saxunová, 2015.
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DAŇOVÁ POLITIKA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Daňová politika patrí pod rozpočtovú politiku štátu a  je nástrojom hospodárskej 
politiky štátu. Tvorí ju súbor opatrení štátu, ktoré sú určené na riadenie daňovej sústa-
vy. Dane sú nástrojom na dosiahnutie ekonomických, politických i sociálnych cieľov, 
ktoré sa snaží daňová politika naplniť. Smerovanie daňovej politiky by malo byť pre-
dovšetkým stimulujúce, podporujúce rozvoj hospodárstva a podnikateľských aktivít. 
Daňová sústava je súčasťou daňovej politiky, predstavuje súhrn všetkých daní, ktoré 
sú uvalené na daňové subjekty na určitom území a v určitom období. Určité výdav-
ky štátu získava občan priamo cez rôzne formy výpomocí, podpôr, štátne prémie, iné 
sprostredkovane, vo forme „bezplatného“ systému zdravotníctva, školstva, kultúry.

Daňová sústava Slovenskej republiky vznikla 1. januára 1993 a je prispôsobená 
podmienkam trhového hospodárstva. V dôsledku reformy daňového systému sa jeho 
základom stali dve základné skupiny – priame a nepriame dane. Zavedenie nepriamych 
daní bolo dôsledkom harmonizácie daňového systému v EÚ. Neskoršie zmeny zákona 
o dani z príjmov, zákona o DPH či zákona o spotrebných daniach ďalej modifikovali 
daňový systém Slovenska. Reforma sa snažila naplniť určité ciele, napr. a) preniesť ťa-
žisko daňového bremena z priamych daní na nepriame dane, t. j. presun od zdaňovania 
výroby k zdaňovaniu spotreby, b) znížiť daňové sadzby a odstrániť množstvo výnimiek 
a oslobodení od dane, c) nahradiť progresívne zdaňovanie príjmov jednou daňovou sa-
dzbou pre priame i nepriame dane, t. j. zavedenie inštitútu rovnej dane, ktorý bol však 
neskôr zrušený a zaviedli sa rozdielne sadzby na zdaňovanie fyzických a právnických 
osôb, ako aj pre DPH.

Ako už bolo spomínané, daňová sústava SR je tvorená z priamych a nepriamych 
daní. Náš daňový systém odvody zamestnávateľov a  zamestnancov nenazýva daňou, 
ako sa odvody chápu podľa OECD. Priame dane sú dane, ktoré majú črtu adresnosti 
a neprenosnosti na iný subjekt. Tvoria širokú skupinu daní, prostredníctvom ktorých 
sú zdaňované príjmy (dôchodky) a majetok daňových subjektov. Štruktúra priamych 
daní SR je prehľadne znázornená na obr. 3.

Priame dane SR a ich sadzby. Slovensko pri zdaňovaní príjmov právnických osôb 
prešlo od rovnej dane 19 % (zavedená v roku 2008) k zvýšeniu sadzby dane na 23 % 
v roku 2013 a opätovnému poklesu na 22 % od 1. januára 2014 a nakoniec k poklesu 
na 21 % s účinnosťou od 1. januára 2017. Pri zdaňovaní príjmov fyzických osôb sa za-
čiatočná 19 % sadzba dane zachovala pre príjem do výšky 35 022,32 € (limit platný na 
rok 2015) a nad daný limit sa príjem zdaňuje 25 % sadzbou dane.

Nepriame dane SR. Sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) sa zvýšila z 19 % na 
20 % pre väčšinu tovarov a znížila sa na 10 % pre určitú skupinu tovarov, ako sú lieky, 
knihy a určité čerstvé slovenské potraviny. Daň z pridanej hodnoty je uvalená na všetky 
dodávky tovaru a služieb, ako aj na dovozy tovaru. V sústave daní v SR má dominantné 
miesto.
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Obrázok 3 

PRIAME DANE

PRÍJMOVÉ
(DÔCHODKOVÉ)

MAJETKOVÉ

Daň z príjmov

Daň
z príjmov PO

Daň
z emisných kvót

Daň
z príjmov FO

Regionálne Miestne

Daň 
z motorových

vozidiel

Daň z pozemkov Daň zo stavieb

Daň z bytov Daň za psa

Daň za využívanie
verejného priestranstva

Daň
za ubytovanie

Daň za
predajné automaty

Daň za nevýherne
hracie prístroje

Daň za vjazd do
historickej časti mesta

Daň za
jadrové zariadenie

Poplatky za odvoz
komunálneho odpadu

a  stavebného
odpadu 

Sústava daní SR – priame dane

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Zbierky zákonov (2016), konkrétne zákona č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach,  zákona č. 361/2014 Z. z. 

o motorových vozidlách, zákona. č.  222/2004 Z. z. o DPH  
a zákona č. 35/2014 Z. z. o spotrebných daniach. 

Efektívnosť daňovej sústavy sa prejaví v tom, ako sa darí koordinovať potreby štátu, 
štátneho rozpočtu a záujmy podnikateľskej sféry. Úloha štátu je dohliadať na optimál-
nosť daňovej sústavy, čo predstavuje štátom zodpovedné riešenie zložitej dilemy – na 
jednej strane štát, ktorý má na zreteli získavať dostatočný príjem finančných zdrojov do 
štátneho rozpočtu prostredníctvom vyšších daní; na druhej strane podnikateľská sféra 
i občania, ktorí si žiadajú dane minimalizovať. Optimálna daňová sústava by mala spra-
vodlivo a primerane daňovo zaťažovať subjekty, ktorým vzniká daňová povinnosť. Štát 
však musí predovšetkým zodpovedne a transparentne prerozdeľovať financie do priorit-
ných investičných zámerov štátu, ktoré prinášajúce benefity všetkým. Daňoví poplatníci 
by nemali mať pocit zbytočnosti pracovať a platiť dane štátu, ako by to bolo v prípade, 
keď by benefity z nich nemali občania, ale len privilegované skupiny. V takomto prípa-
de vysoká daňová zaťaženosť vyvolá u právnických osôb pokles podnikateľskej činnosti, 
podporuje daňové úniky a u fyzických osôb produkuje tzv. substitučný efekt, keď v dô-
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sledku vysokých daní kúpna sila obyvateľstva klesá a následne dochádza k šetreniu pri 
hľadaní substitučných a  lacnejších výrobkov na trhu, čo vyústi do redukcie spotreby, 
s negatívnym vplyvom na produkciu, pričom následkom je rast nezamestnanosti.

Obrázok 4 

VŠEOBECNÉ SELEKTÍVNE

NEPRIAME DANE

DPH Daň
z minerálnych olejov

Daň zo zemného plynu
a niektorých ďalších plynov

Daň z liehu Daň z pevných palív

Daň z piva Daň z elektriny

Daň z vína Ekologická daň

Daň
z tabakových výrobkov

Sústava daní SR – nepriame dane

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Zbierky zákonov (2016), konkrétne zákona č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach,  zákona č. 361/2014 Z. z. 

o motorových vozidlách, zákona. č.  222/2004 Z. z. o DPH  
a zákona č. 35/2014 Z. z. o spotrebných daniach. 

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Trend súčasných rokov je dôkazom nárastu používania inštitútu rovnej dane, najmä 
v krajinách strednej a východnej Európy. (Pozri tab. 9. Názvy štátov sa uvádzajú spo-
lu s ich skratkami. V ďalších tabuľkách sa budú štáty uvádzať použitím ich skratiek.)

Tabuľka 9 Daňové sadzby fyzických a právnických osôb v štátoch Európskej únie

Daňová sadzba
FO PO
% %

FO PO
% %

FO PO
% %

FO PO
% %

FO PO
% %

FO PO
% %

1995 2000 2005 2010 2014 2015

BE Belgicko 60,6 40,2 60,6 40,2 53,7 34,0 53,7 34,0 53,8 34,0 53,8 34,0

BG Bulharsko 50,0 40,0 40,0 32,5 24,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

CZ Česká republika 43,0 41,0 32,0 41,0 32,0 26,0 15,0 19,0 22,0 19,0 22,0 19,0

DK Dánsko 65,7 34,0 62,3 32,0 62,3 28,8 55,4 25,0 55,6 24,5 55,8 23,5
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pokračovanie tab. 9

Daňová sadzba
FO PO
% %

FO PO
% %

FO PO
% %

FO PO
% %

FO PO
% %

FO PO
% %

1995 2000 2005 2010 2014 2015

DE Nemecko 57,0 56,8 53,8 51,6 44,3 38,7 47,5 30,2 47,5 30,2 47,5 30,2

EE Estónsko 26,0 26,0 26,0 26,0 24,0 24,0 21,0 21,0 21,0 21,0 20,0 20,0

IE Írsko 48,0 40,0 44,0 24,0 42,0 12,5 47,0 12,5 48,0 12,5 48,0 12,5

EL Grécko 45,0 40,0 45,0 40,0 40,0 32,0 49,0 24,0 46,0 26,0 48,0 29,0

ES Španielsko 56,0 35,0 48,0 35,0 45,0 35,0 43,0 30,0 52,0 30,0 46,0 28,0

FR Francúzsko 59,1 36,7 59,0 37,8 53,5 35,0 45,4 34,4 50,3 38,0 50,3 38,0

HR Chorvátsko 42,9 25,0 41,3 35,0 53,1 20,0 50,2 20,0 47,2 20,0 47,2 20,0

IT Taliansko 51,0 52,2 45,9 41,3 44,1 37,3 45,2 31,4 47,9 31,4 48,9 31,4

CY Cyprus 40,0 25,0 40,0 29,0 30,0 10,0 30,0 10,0 35,0 12,5 35,0 12,5

LV Lotyšsko 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 15,0 26,0 15,0 24,0 15,0 23,0 15,0

LT Litovsko 33,0 29,0 33,0 24,0 33,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

LU Luxembursko 51,3 40,9 47,2 37,5 39,0 30,4 39,0 28,6 43,6 29,2 43,6 29,2

HU Maďarsko 44,0 19,6 44,0 19,6 38,0 17,5 40,6 20,6 16,0 20,6 16,0 20,6

MT Malta 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

NL Holandsko 60,0 35,0 60,0 35,0 52,0 31,5 52,0 25,5 52,0 25,0 52,0 25,0

AT Rakúsko 50,0 34,0 50,0 34,0 50,0 25,0 50,0 25,0 50,0 25,0 50,0 25,0

PL Poľsko 45,0 40,0 40,0 30,0 40,0 19,0 32,0 19,0 32,0 19,0 32,0 19,0

PT Portugalsko 40,0 39,6 40,0 35,2 40,0 27,5 45,9 29,0 56,5 31,5 56,5 29,5

RO Rumunsko 40,0 38,0 40,0 25,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

SI Slovinsko 50,0 25,0 50,0 25,0 50,0 25,0 41,0 20,0 50,0 17,0 50,0 17,0

SK Slovensko 42,0 40,0 42,0 29,0 19,0 19,0 19,0 19,0 25,0 22,0 25,0* 22,0

FI Fínsko 62,2 25,0 54,0 29,0 51,0 26,0 49,0 26,0 51,5 20,0 51,6 20,0

SE Švédsko 61,3 28,0 51,5 28,0 56,6 28,0 56,6 26,3 56,9 22,0 57,0 22,0

UK Spojené 
kráľovstvo VB 40,0 33,0 40,0 30,0 40,0 30,0 50,0 28,0 45,0 21,0 45,0 20,0

EÚ priemer 47,2 35,0 44,6 32,0 40,4 25,3 38,6 23,2 39,4 22,9 39,3 22,8

EA priemer 46,9 35,8 45,2 33,3 40,6 26,7 39,7 24,5 42,3 24,8 42,1 24,6

NO Nórsko nečlen 41,8 28,0 47,5 28,0 47,0 28,0 40,0 28,0 39,0 28,0 28,0 27,0

Legenda:  *Štáty, kde je viac daňových sadzieb. V tabuľke je uvedená vyššia daňová sadzba, napr. SR – dane z príj-
mov FO sú zdaňované 19 %, nad 35 022 € sadzbou 25 %.

Zdroj: Spracované podľa zdrojov OECD, 2015 a OECD.Data, 2016.
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Rovná daň spustila reformovanie daňových systémov v štátoch s vysokými daňami, 
medzi ktoré patria napríklad Dánsko, Švédsko, Fínsko či Nórsko. Daňová súťaž me-
dzi členskými štátmi EÚ sa určitým spôsobom stala i nástrojom poklesu vysokej úrov-
ne zdaňovania a  inšpirovala vlády k  znižovaniu administratívnej záťaže, zvyšovaniu 
konkurencieschopnosti a modernizácii európskeho sociálneho modelu. Vysoké daňové 
 sadzby z kapitálových ziskov v štáte môžu vyústiť k presúvaniu bohatstva do zahraničia, 
do krajín s nižšími daňovými sadzbami. Nižšie daňové sadzby uľahčujú rozširovanie zá-
kladne na zdaňovanie príjmov. Daňový model rovnej dane predstavuje lineárny variant 
komplexnej dane z príjmov, zvyčajne zahŕňa do základu na zdaňovanie niektoré alebo 
všetky kapitálové zisky. Väčšina krajín OECD sa spolieha na tri hlavné zdroje daňo-
vých príjmov: a) dane z príjmov fyzických a právnických osôb, b) príspevky sociálneho 
poistenia a c) dane z tovarov a služieb.

V mnohých krajinách OECD (OECD.Data, 2016) možno pozorovať posun sme-
rom k  zjednodušovaniu daňových rozvrhov pre daň z príjmov fyzických osôb. Naj-
významnejšou zmenou v zdaňovaní príjmov fyzických osôb bolo zníženie najvyšších 
marginálnych daňových sadzieb zdaniteľných príjmov. Na druhej strane, pokles v prí-
pade sadzieb daní z príjmov zamestnancov zo závislej činnosti nebol v rovnakej miere. 
Znižovanie daňových sadzieb príjmov fyzických osôb sprevádzala redukcia daňových 
sadzieb zdaňovania príjmov právnických osôb, čiastočne kompenzovaná v mnohých 
krajinách rozšírením základne na zdaňovanie. Výsledkom redukcie daňových sadzieb 
zdaňovania príjmov právnických osôb bol aj pokles najvyššej daňovej sadzby na zdaňo-
vanie dividend. Niekoľko krajín zaviedlo daňové stimuly pre investície do vedy a vý-
skumu, medzi nimi i Slovenská republika.

Príspevok priamych a nepriamych daní do rozpočtov štátov Vyšehradskej štvorky 
(ďalej V4) ako percento HDP je zachytený v tab. 10 a 11, a to za skúmané desaťročné 
obdobie 2006 – 2015.

Tabuľka 10 Priame a nepriame dane štátov Vyšehradskej štvorky  
ako % HDP za obdobie 2006 – 2015

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CZ – PD
CZ – ND

8,42
10,32

8,62
10,56

7,62
10,37

6,91
10,82

6,63
11,14

6,84
11,94

6,79
12,38

7,01
12,86

7,2
12,11

7,14
12,02

HU – PD
HU – ND

9,20
14,97

10,13
15,97

10,36
15,59

9,7
16,43

7,9
17,58

6,31
19,41

6,82
18,65

6,67
18,59

6,73
18,63

6,45
18,30

PL – PD
PL – ND

7,38
14,20

8,26
14,45

8,42
14,50

7,21
12,95

6,70
13,65

6,77
13,80

7,00
12,98

6,79
12,71

6,98
12,63

6,96
12,78

SK – PD
SK – ND

6,38
11,07

6,43
10,97

6,75
10,33

5,86
10,32

5,67
10,02

5,78
10,45

5,86
9,88

6,41
10,36

6,62
10,57

6,87
10,47

Legenda: PD – priame dane, ND – nepriame dane, HDP – hrubý domáci produkt.

Zdroj: Spracované podľa zdrojov OECD, 2015 a OECD.Data, 2016.
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Okrem Dánska a Fínska, v prípade ktorých pochádza viac finančných zdrojov z vý-
beru priamych daní, pri ostatných skúmaných krajinách prevládajú nepriame dane. 
Krajiny severnej Európy boli vybrané na komparáciu ako príklady krajín známe tren-
dom vysokých daní (pozri daňové sadzby v tab. 9).

Tabuľka 11 Priame a nepriame dane v Švédsku, Dánsku a Fínsku  
ako % HDP za obdobie 2006 – 2015

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

DK – PD
DK – ND

28,81
17,30

28,62
17,45

27,97
16,49

28,48
16,42

28,72
16,31

28,63
16,42

29,56
16,58

30,61
16,75

33,73
16,61

30,45
16,52

SE – PD
SE – ND

21,10
22,05

20,15
21,98

18,75
22,34

18,50
22,63

18,17
22,21

17,64
21,13

17,43
22,16

17,76
22,13

17,74
22,05

17,87
22,17

FI – PD
FI – ND

16,78
13,23

17,03
12,66

16,81
12,42

15,51
12,91

15,45
12,95

15,85
13,81

15,61
14,08

16,30
14,47

16,56
14.52

16,65
14,40

Legenda:  PD – priame dane, ND – nepriame dane, HDP – hrubý domáci produkt.

Zdroj: Spracované podľa zdrojov OECD, 2015 a OECD.Data, 2016.

V  severských krajinách aj napriek dlhoročnej tradícii odvádzania vysokých daní 
nebol zaznamenaný odlev občanov do iných krajín. Právnické a  fyzické osoby svoji-
mi daňami naďalej prispievajú do štátneho rozpočtu a úspešnou činnosťou prispieva-
jú k rastu HDP, a teda k zvyšovaniu životnej úrovne. Právnické osoby a fyzické osoby 
znášajú toto bremeno s vedomím, že vláda využije príjmy z odvedených daní v pospech 
občanov.

OECD (2016) uvádza, že za rok 2014 bola priemerná hodnota HDP/per capita 
v štátoch EÚ (EÚ-28) vo výške 36 817 USD. Najvyššie HDP/per capita z nami skú-
manej vzorky štátov severnej Európy dosiahlo Nórsko ako nečlenský štát EÚ a v rámci 
V4 Česká republika. Ostatné štáty dosiahli nasledujúce hodnoty:
Nordické štáty Vyšehradská štvorka (V4)
1. Nórsko (65 705 USD) ako nečlen EÚ 5. Česká republika (31 888 USD)
2. Dánsko (46 600 USD) 6. Slovensko (28 327 USD)
3. Švédsko (45 298 USD) 7. Maďarsko (25 061 USD)
4. Fínsko (40 684 USD) 8. Poľsko (24 952 USD

V tab. 12 a 13 sú informácie o daňových nástrojoch v krajinách V4 a v nordických 
štátoch v zmysle klasifikácie OECD. Odvedený objem daňového nástroja je vyjadre-
ný ako daňové zaťaženie (% HDP), vývoj položiek daňovej štruktúry za roky 2014 
a 2000. Priemerné hodnoty krajín OECD slúžia ako benchmarkingový ukazovateľ na 
komparáciu. 
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Tabuľka 12 Komparácia daňových nástrojov v krajinách V4

Daňové zaťaženie za rok 2014 a za rok 2000 ako % HDP

Daňové 
nástroje

Daň
FO

Daň
PO

Daň 
z príjmov

zo ZČ
Nepriame 

dane
Daň 

z majetku
Odvody
Zamľ+Zc

CZ 2014 3,51 3,63 14,680 11,026 0,450 42,64

CZ 2000 4,2 3,21 14,395 10,24 0,459 42,59

∆ v % –16,43 13,08 1,98 7,68 –1,96 0,12

HU 2014 4,99 1,49 12,974 16,866 1,304 49,03

HU 2000 7,18 2,2 11,354 15,655 0,67 54,68

∆ v % –30,50 –32,27 14,27 7,74 94,63 –10,33

PL 2014 4,46 1,77 12,312 11,469 1,391 35,60

PL 2000 4,34 2,39 13,04 11,628 1,417 38,17

∆ v % 2,76 –25,94 –5,58 –1,37 –1,83 –6,73

SK 2014 3,03 3,03 13,461 10,655 0,440 41,21

SK 2000 3,34 2,57 13,955 12,16 0,613 41,86

∆ v % –9,28 17,90 –3,54 –12,38 –28,22 –1,55

OECD2014 8,77 2,60 9,105 10,965 1,851 35,96

OECD2000 9,09 3,33 8,564 11,013 1,805 36,75

∆ v % –3,52 –21,92 6,32 –0,44 2,55 –2,15

Legenda:  zamestnávateľ (Zamľ), zamestnanec (Zc), právmická osoba (PO), fyzická osoba (FO), závislá činnosť 
(ZČ), ∆ v % – percentuálna zmena v prípade jednotlivých druhov daní za sledované obdobie, porov-
nanie rokov 2000 a 2014.

Zdroj: Spracované podľa zdroja OECD.Data, 2016; vlastné výpočty.

Tabuľka 13 Komparácia daňových nástrojov v nordických štátoch

Daňové zaťaženie za rok 2014 a za rok 2000 ako % HDP

Daňové 
nástroje

Daň
FO

Daň
PO

Daň 
z príjmov

zo ZČ
Nepriame 

dane
Daň 

z majetku
Odvody
Zamľ+Zc

DK 2014 27,67 2,69 0,075 15,230 1,884 38,07

DK 2000 24,68 3,18 0,635 15,515 1,558 44,09

∆ v % 12,12 –15,41 –88,19 –1,84 20,92 –13,65

SE 2014 12,22 2,58 9,938 12,135 1,064 42,46
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pokračovanie tab. 13

Daňové zaťaženie za rok 2014 a za rok 2000 ako % HDP

Daňové 
nástroje

Daň
FO

Daň
PO

Daň 
z príjmov

zo ZČ
Nepriame 

dane
Daň 

z majetku
Odvody
Zamľ+Zc

SE 2000 16,28 3,69 12,896 12,133 1,676 50,14

∆ v % –24,94 –30,08 –22,94 0,02 –36,52 –15,32

FI 2014 13,41 1,93 12,677 14,391 1,325 43,90

FI 2000 14,03 5,72 11,563 13,277 1,114 47,52

∆ v % –4,42 –66,26 9,63 8,39 18,94 –7,62

NO 2014 9,80 7,13 9,907 11,943 1,096 37,02

NO 2000 10,08 8,77 8,765 13,308 0,965 38,56

∆ v % –2,78 –18,70 13,03 –10,26 13,58 –3,99

Legenda:  zamestnávateľ (Zamľ), zamestnanec (Zc), právmická osoba (PO), fyzická osoba (FO), závislá činnosť 
(ZČ), ∆ v % – percentuálna zmena v prípade jednotlivých druhov daní za sledované obdobie, porov-
nanie rokov 2000 a 2014.

Zdroj: Spracované podľa zdroja OECD.Data, 2016; vlastné výpočty.

Počas niekoľkých posledných rokov (sledované obdobie) celkové daňové zaťaženie 
ako % HDP v prípade členských štátov Európskej únie narastá (komparácia v porov-
naní so základným rokom 2000) (pozri tab. 14). Pokles o 1,66 % sa v priemere za-
znamenal iba pri nepriamych daniach, výkyv bol zaznamenaný v rokoch 2008 a 2009, 
v období finančnej krízy, keď bol pokles pôsobený nižšou spotrebou tovarov a služieb. 
Z komparácie je zrejmé, že percento daňového zaťaženia priamych daní (% HDP) je 
v krajinách EÚ v priemere 2,6 % pre PO alebo 2 % pre FO, čo je oveľa menej ako 
celkové daňové zaťaženie v dôsledku nepriamych daní, ktoré sa pohybuje okolo 11 % 
(% HDP). Ešte vyššie je daňové zaťaženie priamych daní z príjmov FO zo závislej čin-
nosti, ktoré predstavuje až 18 % HDP alebo i tzv. daň z práce vo výške 19,7 %, resp. 
percento ceny práce (t. j. príspevky sociálneho poistenia) (pozri tab. 14). Pokles daňo-
vého zaťaženia príjmov FO zo závislej činnosti a ceny práce by mohlo znamenať sna-
hu o presun ťažiska zdaňovania do iných oblastí, kde to nemá taký negatívny vplyv na 
zamestnanca. Priame dane hradené právnickými osobami ako % HDP rástli za sledo-
vané obdobie od roka 2000 priemerne o 8,79 %, zinkasované dane predstavujú okolo 
2,6 % HDP a u FO 2 % HDP (priemerný nárast 0,03 %). Ide o výsledky za celú EÚ 
v sledovanom období. Na ich základe možno konštatovať, že by sa mali zodpovední 
viac zamerať na dosiahnutie poklesu daní z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 
smerom k využívaniu menej negatívne pôsobiacich zdrojov daňových výnosov.
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Tabuľka 14 EÚ – daňová štruktúra podľa ekonomickej funkcie v %

Daňový nástroj 
vyjadrený  

ako % HDP 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Spotreba ND 11,20 11,10 11,00 10,80 10,70 11,10 11,20 11,20

Priem. zmena: –1,66   –0,89 –1,79 –3,57 –4,46 –0,89 0,00 0,00

Práca 19,70 19,20 19,10 19,50 19,90 19,70 19,80 20,10

Priem. zmena: –0,44   –2,54 –3,05 –1,02 1,02 0,00 0,51 2,03

Zamestnaní 18,00 17,50 17,50 17,80 18,10 17,80 17,90 18,20

Priem. zmena: –0,95   –2,78 –2,78 –1,11 0,56 –1,11 –0,56 1,11

Odvody Zamľ. 7,70 7,70 7,60 7,80 8,00 7,90 7,90 8,00

Priem. zmena: +1,86   0,00 –1,30 1,30 3,90 2,60 2,60 3,90

Odvody Zc 10,20 9,80 9,80 10,00 10,00 9,90 10,00 10,20

Priem. zmena: –2,38   –3,92 –3,92 –1,96 –1,96 –2,94 –1,96 0,00

Nezamestnaní 1,70 1,70 1,60 1,70 1,90 1,90 1,90 1,90

Priem. zmena: +5,88   0,00 -5,88 0,00 11,76 11,76 11,76 11,76

Kapitál 8,00 9,20 9,30 8,90 7,80 7,70 7,90 8,20

Priem. zmena: +5,36   15,00 16,25 11,25 –2,50 –3,75 –1,25 2,50

Kapitálové 
a podnikateľ. 
príjmy

5,40 6,30 6,40 6,10 5,10 5,20 5,30 5,40

Priem. zmena: +5,29   16,67 18,52 12,96 –5,56 –3,70 –1,85 0,00

PO 2,60 3,40 3,40 3,10 2,30 2,40 2,60 2,60

Priem. zmena: +8,79 30,77 30,77 19,23 –11,54 –7,69 0,00 0,00

Príjem domácnosti 0,70 0,90 1,00 0,90 0,90 0,80 0,80 0,90

Priem. zmena: +6,53   28,57 42,86 28,57 28,57 14,29 14,29 28,57

FO 2,00 2,00 2,10 2,10 2,00 2,00 2,00 2,00

Priem. zmena: +0,03   0,00 5,00 0,00 –4,76 0,00 0,00 0,00

Zásoby kapitálu/
majetok 2,70 2,90 2,80 2,80 2,70 2,50 2,60 2,80

Priem. zmena: +1,06   7,41 3,70 3,70 0,00 –7,41 –3,70 3,70

Legenda:  zamestnávateľ (Zamľ), zamestnanec (Zc), právmická osoba (PO), fyzická osoba (FO), priem. zmena – 
uvádza priemernú zmenu v percentách k HDP výberu jednotlivých druhov daní v sledovaných obdo-
biach, porovnanie rokov 2000, 2006 až 2012.

Zdroj: Spracované podľa zdroja OECD.Data, 2016; vlastné výpočty.
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ZÁVER

Daňový systém je jedným z finančno-právnych inštitútov, ktorý vznikol spolu so 
štátom a ktorý sa s ním ďalej súbežne vyvíja a prispôsobuje jeho požiadavkám prostred-
níctvom nových alebo revidovaných legislatívnych opatrení. Dane ako najvýznamnejší 
príjem štátneho rozpočtu plnia predovšetkým fiškálnu (rozpočtovú) úlohu. Fiškálna 
úloha daňového nástroja znamená, že dane ovplyvňujú výšku, ale aj štruktúru rozpoč-
tových príjmov a výdavkov. Dane sa odrážajú v cenách výrobkov a služieb, čo ovplyv-
ňuje i výšku spotreby tovarov a služieb, a tým sa reguluje objem produkcie. Dane sú 
takisto dôležitým faktorom prílevu zahraničného kapitálu do SR a ovplyvňujú hospo-
dársku aktivitu jednotlivých odvetví, ak napr. dané odvetvia môžu využívať tzv. daňové 
prázdniny. Národohospodárska úloha daní sa prejavuje v ochrane domácej produkcie 
či minimalizácii spotreby tzv. neželaných výrobkov, resp. zdraviu škodlivých výrobkov 
aplikovaním spotrebných daní. Nemenej dôležitá je sociálna úloha daní spočívajúca 
v primeranej daňovej zaťaženosti jednotlivých skupín obyvateľstva. Práve toto je oblasť, 
kde je potrebný zásah štátu s cieľom znížiť daňové zaťaženie príjmov zo závislej činnosti 
a odvodov z práce, ktoré nemotivujú čestne pracovať ani čestne podnikať. Práve na-
opak. Vysoké daňové zaťaženie vedie k daňovým únikom, čo má nepriaznivé následky 
pre celé národné hospodárstvo. Európsky parlament svojím uznesením z  roku 2015 
vypracovaným Výborom pre hospodárske a menové veci zdôraznil tri prioritné oblasti 
daňovej politiky EÚ (EP, 2015):
• posilnenie prínosov vnútorného trhu prostredníctvom daňovej politiky;
• boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom, agresívnemu daňovému pláno-

vaniu a daňovým rajom a
• presadzovanie realizovateľnej daňovej koordinácie na zabezpečenie dlhodobej hos-

podárskej politiky orientovanej na rast.
Medzi ďalšie priority na úrovni Európskej únie patria opatrenia vedúce k zákazu 

diskriminácie, k odstráneniu dvojitého zdanenia a administratívnych prekážok; k pod-
pore prechodu ku konečnému systému DPH pri úplnom uplatňovaní zásady krajiny 
pôvodu a k uplatňovaniu zásady „znečisťovateľ platí“ pri zdaňovaní energie.

Tieto opatrenia predstavujú prerekvizity ďalšieho skvalitňovania legislatívy pre da-
ňovú politiku EÚ, ktorá sa následne transponuje do legislatívy členských štátov, čím sa 
vytvorí základ na ďalšie skvalitnenie existujúcich daňových systémov členských štátov 
EÚ.
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THE REFORM OF A FINANCE 
AUTHORITY FROM THE PERSPECTIVE 
OF STRATEGY EUROPE 2020

Darina Saxunová, Lenka Chorvatovičová a Peter Málach

Abstrakt
Fúzia Daňového riaditeľstva SR a Colného riaditeľstva SR vytvorila jed-
nu rozpočtovú organizáciu – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, 
s cieľom zabezpečiť jednotný výber daní a cla v SR a Európskej únii. Za-
bezpečenie ochrany ekonomických záujmov, obchodnopolitických opatre-
ní a bezpečnostných záujmov štátu EÚ sú kľúčové body tvoriace poslanie 
finančnej správy. Vedecký príspevok je zameraný na činnosti, ktoré má 
táto inštitúcia vykonávať v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020, v pokra-
čovaní realizácie reformných zámerov vlády SR a Ministerstva financií SR, 
asociovaných s  implementáciou procesu zjednocovania výberu daní a cla 
či s výberom poistných odvodov. Zároveň analyzuje dôsledky daňovej li-
cencie, t. j. stanovenej minimálnej dane, ktorú platí zákonom vymedzený 
okruh daňovníkov za každé zdaňovacie obdobie. Tento vedecký príspevok 
sa zaoberá konceptom inštitútu daňovej licencie a jej pôsobením na exis-
tenciu podnikov. Prvé výsledky sú dôkazom prečistenia trhu o tzv. spiace 
podniky a prílevu peňažných tokov do štátneho rozpočtu.

Kľúčové slová:   finančná správa, daňová licencia, daňové úniky, odložené dane.

Abstract
Tax authority and Customs Authority of the Slovak Republic merged and 
formed one budget organisation Financial directoriat of the Slovak Re-
public to assure and unify common tax and customs collection in the Slo-
vak Republic and the EU. The paper is focused on analyzing the activities 
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ÚVOD

Medzinárodný menový fond a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, 
ako aj ďalšie organizácie odporučili spoločne riešiť reformu daňovej a  colnej admi-
nistratívy. Navrhli zlúčenie daňovej a colnej správy do spoločnej rozpočtovej organi-
zácie. Tento trend je charakteristický pre mnohé členské štáty Európskej únie, ba aj 
mimo nej. Vláda Slovenskej republiky sa rozhodla navrhnutú reformu implementovať. 
Dôvodom integrácie správy daní a cla bola nízka spolupráca medzi dvomi orgánmi, čo 
malo za následok vysoké straty príjmov do štátneho rozpočtu. Na Slovensku malo toto 
zlúčenie viesť k zefektívneniu výberu cla a daní, ako aj k znižovaniu vlastných nákla-
dov. Aby boli daňová a colná správa účinnejšie aj z pohľadu plnenia štátnych príjmov 
a zároveň, aby boli proklientsky orientované – predpoklad zjednodušovania procesu 
správy daní a cla, cieľom bolo aj zníženie až úplné odstránenie nadbytočnej byrokracie 
a záťaže na strane povinnosti subjektu.

Mnohé podniky, tzv. spiace spoločnosti, t. j. spoločnosti bez ekonomickej aktivity, 
stále figurovali v obchodnom registri a čakalo sa na ich likvidáciu majiteľmi. Mnohé 
podniky dlhodobo vykazovali za hospodársky rok nulový alebo nízky zisk, často i stra-
tu, a preto v ich prípade nevznikala povinnosť uhradiť daň z príjmov, resp. išlo o daň 
v nízkej výške. Preto v roku 2013 prichádza na „scénu“ nový zákon, ktorého predme-
tom sú daňové licencie a ktorý upravuje novelu zákona o dani z príjmov.

CIEĽ A METODIKA

Predmetom výskumu predkladaného vedeckého článku je inštitút daňovej licencie 
ako minimálnej výšky dane z príjmov právnickej osoby po odpočítaní úľav na dani. 

which this new institution must perform in fulfilling the objectives of the 
strategie Europe 2020 and the other golad of the Slovak government in the 
area of tax policy. The purpose of introducing a tax licence as a sort of a tax 
instrument is to help forcing entrepreneurs not to avoid paying the taxes. 
The tax licence is determined by the law as a minimal tax that is an obli-
gation for certain group of taxpayers for each accounting period regard-
less the business entities are profitable or in red numbers (net loss). This 
scientific paper deals with the tax licence as a legal instrument, it analyses 
consequences of the tax licence for the entrepreneurs and the state and its 
first results achieved in the first years.

Keywords:   tax licence, act on income tax, tax deductible item, tax shield.

JEL klasifikácia:   H71
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Hlavným cieľom vedeckého príspevku je systemizácia poznatkov o reforme finančnej 
správy v oblasti zefektívnenia výberu daní a analýza novozavedeného nástroja ich výbe-
ru – daňovej licencie, ktorá bola na Slovensku zavedená po vzore krajín ako napr. Ra-
kúsko. Príspevok skúma reformu finančnej správy etablovanej v roku 2012, jej poslanie 
a stratégiu. V závere analyzuje dôsledky daňových licencií za roky 2014 a 2015 pre štát 
a podnikateľské subjekty. Pri spracúvaní informácií a systemizácii získaných poznatkov 
boli použité metódy ako analýza, syntéza a komparácia skúmaných javov a dedukcia. 
Dáta boli získané z databáz Finstat a Indexu podnikateľa.

FINANČNÁ SPRÁVA A JEJ POSLANIE

Reformné plány vlády Slovenskej republiky boli zamerané na uskutočnenie zlú-
čenia daňovej a colnej správy v zmysle zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej 
správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov, za vzniku 
finančnej správy k 1. decembru 2012. Fúziou Daňového riaditeľstva SR a Colného 
riaditeľstva SR vznikla jedna rozpočtová organizácia – Finančné riaditeľstvo Slovenskej 
republiky. Zabezpečenie jednotného výberu daní a cla, ako si to SR a Európska únia 
nárokujú, zabezpečenie ochrany ekonomických záujmov, obchodnopolitických opat-
rení a bezpečnostných záujmov štátu EÚ sú kľúčové body tvoriace poslanie finančnej 
správy. Vzniknutá organizácia cielene pokračuje v realizácii reformných zámerov vlády 
SR a Ministerstva financií SR, asociovaných s implementáciou procesu zjednocovania 
výberu daní a cla, či s výberom poistných odvodov.

Štruktúra finančnej správy
V súčasnosti finančnú správu tvorí:

a) Finančné riaditeľstvo SR,
b) osem daňových úradov (39 pobočiek, 31 kontaktných miest),
c) Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty,
d) deväť colných úradov (61 pobočiek, 18 staníc),
e) Kriminálny úrad finančnej správy.

Finančná správa má v pôsobnosti:
a) zamedzovanie porušovania daňových a colných predpisov v oblasti priamych daní 

a poplatkov pri obehu tovaru v styku s tretími krajinami,
b) zabezpečovanie plnenia príjmov do štátneho rozpočtu a  do rozpočtu Európskej 

únie. Štátny rozpočet je základný nástroj finančnej politiky štátu, ktorým sa zabez-
pečuje rozdeľovanie jeho prostriedkov,

c) efektívny výber daňových a colných príjmov do štátneho rozpočtu,
d) podporovanie dobrovoľného plnenia príjmov štátneho rozpočtu. Zaistenie príjmov 

štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie je podmienené nárastom kvality slu-
žieb finančnej správy v smere k subjektom povinným platiť dane a clá.
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STRATÉGIA EURÓPA 2020

Stratégia rozvoja a smerovania finančnej správy do roku 2020 je podmienená:
a) prioritami a cieľmi Európskej únie zakotvenými v strategickom dokumente Straté-

gia Európa 2020,
b) zámermi vlády Slovenskej republiky definovanými v Programovom vyhlásení vlády,
c) strategickými zámermi Ministerstva financií SR,
d) zámermi a prioritami vedenia finančnej správy,
e) externými a internými podnetmi na zefektívnenie činnosti a zabezpečenia rozvoja 

organizácie.
Primárny cieľ stratégie rozvoja finančnej správy je implementácia zmien v organizá-

cii a zefektívnenie vykonávania procesov koncentrovaním sa na maximalizáciu plnenia 
príjmovej časti štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ. Na základe § 4 ods. 3 písm. b) zá-
kona č. 333/2011 Z. z. bola vypracovaná Koncepcia rozvoja finančnej správy na roky 
2014 – 2020 v súlade so Stratégiou rozvoja finančnej správy do roku 2020, schválenou 
Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Koncepcia reformy daňovej a colnej sprá-
vy s úsilím zjednotiť výber daní, cla a poistných odvodov je významný dokument pri 
tvorbe strategických cieľov finančnej správy. Obsahuje strategické ciele špecifikované 
na jednotlivých úrovniach tejto stratégie na roky 2014 – 2020 takto:
1. Úroveň hlavných procesov (financie):

a) zabezpečovanie a plnenie príjmov do štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ.
2. Úroveň externých procesov (klient):

a) zvýšenie kvality služieb poskytovaných finančnou správou,
b) uľahčenie globálneho obchodu,
c) zefektívnenie externej komunikácie.

3. Úroveň interných procesov:
a) zvýšenie efektivity hlavných procesov finančnej správy,
b) zintenzívnenie boja proti daňovej a colnej kriminalite,
c) prijímanie účinných opatrení a nárast bezpečnosti,
d) efektívne využívanie zdrojov financovania a majetku v správe organizácií,
e) zefektívnenie internej komunikácie.

4. Úroveň rozvoja:
a) zvýšenie kompetentnosti a integrity zamestnancov FS,
b) zvýšenie kvality IT podpory FS,
c) modernizácia colných prechodov,
d) pokračovanie transformácie FS.
Významným počinom novej finančnej správy bol návrh a  implementácia inštitú-

tu daňovej licencie. Daňová licencia, resp. minimálna daň, sa začala implementovať 
do praxe v roku 2015. Prvýkrát bola daňová licencia uhradená 31. marca 2015 pod-
nikmi, ktoré nepožiadali o odklad daňového priznania. Posudzovala sa však za obdobie 
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od 1. januára 2014, čo teda znamenalo, že daňová licencia sa prvýkrát začala uhrádzať 
v roku 2015 pri podávaní daňového priznania za rok 2014.

INŠTITÚT DAŇOVEJ LICENCIE

Daňové licencie sú stanovené len pre právnické osoby. Netýkajú sa osôb, ktoré vy-
konávajú samostatnú zárobkovú činnosť, teda živnostníkov a slobodných povolaní.

Tabuľka 1 Koncept daňovej licencie

Čo sa platí? daňová licencia, t. j. minimálna daň z príjmov

Kto platí? právnické osoby

Kto neplatí? osoby vykonávajúce samostatnú zárobkovú činnosť, t. j. živnostníci 
a slobodné povolania

Koľko sa platí? 480 €, 960 € a 2 880 €, resp. ich polovičné hodnoty v závislosti od 
toho, či ide o platcu/neplatcu DPH a od výšky obratu

Kedy sa platí? do 31. marca nasledujúceho roka po zdaňovacom období, ak 
daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania

Za aké obdobie sa platí? za zdaňovacie obdobie, t. j. hospodársky rok podniku

Zdroj: Vlastné spracovanie.

Daňovú licenciu ako minimálnu výšku dane z príjmov právnickej osoby po odpo-
čítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí platí daňovník – právnická 
osoba za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré vykázala:
• daňovú povinnosť nižšiu, ako je stanovená výška daňovej licencie,
• nulovú daňovú povinnosť,
• daňovú stratu.

Je nutné zdôrazniť, že daňová licencia nie je daňová strata. Je to minimálny daňo-
vý náklad v  dôsledku záporného či nulového výsledku hospodárenia, resp. nižšieho 
výsledku hospodárenia, ako je povinná minimálna suma úhrady daní, ktorá sa nazýva 
daňová licencia. Daňovú licenciu sa bude podnik snažiť v budúcnosti započítať oproti 
zisku vo výške uhradenej daňovej licencie v dôsledku záporného výsledku hospodáre-
nia daného roka. S účinnosťou od 1. januára 2014 možno daňovú stratu daňovníka 
odpočítať rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích 
období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňova-
com období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Neuplatnené daňové straty 
vykázané za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013 alebo súčet týchto 
neuplatnených daňových strát, aj keď sa mohli odpočítať od základu dane, sa odpočí-
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tajú od základu dane rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich 
zdaňovacích období začínajúcich zdaňovacím obdobím najskôr 1. januára 2014.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Prvá implementácia úhrady predpísanej minimálnej dane uvalená na podniky v zá-
vislosti od výšky obratu a od toho, či ide o platcu DPH alebo nie, priniesla výsledky, 
ktoré sú graficky znázornené či uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Z počtu 177 517 
skúmaných podnikov vykázalo v roku 2013 negatívnu alebo nulovú daň 103 902 pod-
nikov, kým v roku 2014 z tejto vzorky podnikov iba 28 249 firiem nevykázalo žiadnu 
daň z príjmov pre nulovú alebo zápornú daň, čo predstavovalo 73 % pokles. Podni-
ky s nulovou alebo so zápornou daňou pritom vyprodukovali v roku 2013 tržby vo 
výške 28 740 846 442 €, kým v roku 2014 tieto podniky vyprodukovali tržby v sume 
18 730 553 807 €.

Tabuľka 2 Porovnanie výberu daní v prípade podnikov s priznanou daňou ≤ 0 
(rok 2013 bez DL, rok 2014 s DL)

Podniky s daňou ≤ 0  
(vzorka 177 517 podnikov)

Tržby v eur, ktoré 
vytvorili podniky 

s daňou ≤ 0

Príjem do rozpočtu v eur  
(121,36 % nárast) zo vzorky 

177 517 podnikov

2013 bez DL 103 902 podnikov 28 740 846 442,– 2 023 373 093,–

2014 s DL 28 249 podnikov 18 730 553 807,– 2 455 631 073,–

Zdroj: Vlastné spracovanie.

A. Daňová licencia za rok 2014 vo výške 480 € (neplatcovia DPH, obrat < 500 000 €)

Legenda: V roku 2013 z 30 560 podnikov v tejto kategórii malo 77 % zápornú alebo nulovú daň; 
18,4 % podnikov priznalo daň maximálne vo výške 480 €, t. j. platili daňovú licenciu 480 €, a 4,6 % 
podnikov priznalo daň nižšiu ako 480 €, t. j. neuhrádzali daňovú licenciu, ale skutočne priznanú daň.

Graf 1 Priznaná daň podnikov SR za rok 2013, ktoré v roku 2014 
platili daňovú licenciu 480 €

Zdroj: Spracované podľa údajov FINSTAT, 2015.
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V roku 2013 a) 28 249 zo vzorky 117 517 podnikov vykázalo zápornú alebo nulovú 
daň za rok 2013 (t. j. priznaná daň vo výške 119 258 436 €), teda v roku 2014 plati-
li daňovú licenciu 480 €, resp. 960 € alebo 2 880 €; b) 5 107 podnikov priznalo daň 
v rozmedzí 1 € až 479 € (t. j. spolu priznaná daň v sume 895 420 €), ale museli takisto 
uhradiť daňovú licenciu vo výške 480 €.
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Zdroj: Spracované podľa údajov FINSTAT, 2015.

Príjmy do štátneho rozpočtu od 30 560 podnikov, ktoré nevykázali žiadnu daň, 
resp. daň nižšiu ako 480 €, po nimi zaplatených daniach či daňových licenciách 
narástli o  376,1  %. V  roku 2013 boli uhradené dane vo výške 3 080 982 €, nárast 
o 376,1 %. V roku 2014 predstavovali uhradené daňové licencie sumu 14 668 800 € 
 ∆ 11 587 818 €.

B. Daňová licencia za rok 2014 vo výške 960 € (platcovia DPH, obrat < 500 000 €)

Legenda: 

71%
22%

7% daň ≤ 0

0 < daň ≤ 960

daň > 960

V roku 2013 z 42 183 podnikov v tejto kategórii malo 71,3 % zápornú alebo nulovú daň; 
21,5 % malo daň maximálne 960 €, t. j. platili daňovú licenciu v sume 960 €, a 7,1 % malo daň niž-
šiu ako 960 €, t. j. neuhrádzali daňovú licenciu, ale skutočne priznanú daň.

Graf 3 Priznaná daň podnikov SR za rok 2013, platiacich licenciu  
v sume 960 € v roku 2014

Zdroj: Spracované podľa údajov FINSTAT, 2015.
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V roku 2013 11 144 podnikov priznalo daň v intervale <481, 959> hodnoty v eur 
(t. j. spolu priznaná daň vo výške 6 729 065 €). Tieto podniky však museli takisto 
uhradiť daňovú licenciu vo výške 960 €.
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Zdroj: Spracované podľa údajov FINSTAT, 2015.

Príjmy do štátneho rozpočtu od 42 183 podnikov, ktoré nevykázali žiadnu daň, 
resp. daň nižšiu ako 960 €, po nimi zaplatených daniach či daňových licenciách na-
rástli o 149,5 %.

V roku 2013 boli uhradené dane v sume 16 233 260 €; v roku 2014 predstavovali 
uhradené daňové licencie sumu 40 495 680 €, t. j.  zmena (∆) 24 262 420 €, čo je 
nárast o 149,5 %.

C. Daňová licencia za rok 2014 vo výške 2 880 € (platcovia DPH, obrat > 500 000 €)

Legenda: 

51%38%

11% daň ≤ 0

0 < daň ≤ 2 880

daň > 2 880

V roku 2013 z 4 202 podnikov malo 51,4 % zápornú alebo nulovú daň; 38 % priznalo daň 
maximálne vo výške 2 880 €, t. j. platili daňovú licenciu 2 880 €, a 10,6 % podnikov priznalo daň 
nižšiu ako 2 880 €, t. j. neuhrádzali daňovú licenciu, ale skutočne priznanú daň.

Graf 5 Priznaná daň podnikov SR za rok 2013, platiace licenciu  
v sume 2 880 € v roku 2014

Zdroj: Spracované podľa údajov FINSTAT, 2015.
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V  roku 2013 priznalo 24 827 podnikov daň vo výške z  hodnôt intervalu 
<961, 2 879>, čo je menej ako 2 880 € (t. j. spolu priznaná daň vo výške 37 227 521 €). 
Tieto podniky však museli takisto uhradiť daňovú licenciu vo výške 2 880 €.
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Zdroj: Spracované podľa údajov FINSTAT, 2015.

Príjmy štátneho rozpočtu od 4 202 podnikov, ktoré nevykázali žiadnu daň, resp. 
daň nižšiu ako 2 880 € po nimi zaplatených daniach či daňových licenciách, narástli 
v roku 2014 o 71,5 %.

V  roku 2013 predstavovali uhradené dane sumu 7 406 681 €; v  roku 2014 boli 
uhradené daňové licencie vo výške 12 701 760 €  t. j. zmena (∆) 4 692 199 €, čo je 
nárast o 71,5 %.

31 245 podnikov uhradilo daň nižšiu ako 2 880 € (zo skúmanej vzorky 177 517 
podnikov), čo predstavuje príjem do štátneho rozpočtu v sume 2 462 771 263 €.

Obrázok 1 Rozdelenie firiem podľa výšky splatnej dane

Zdroj: FINSTAT, 2015.

na vzorke 177 517 �riem Záporná a nulová daň
15,9 %

1 € až 479 €
2,9 %

480 €
17,2 %

481 € až 959 €
6,3 %

960 €
23,8 %

961 € až 2 879 €
14,0 %

2 880 €
2,4 %

Väčšia ako 2 880 €
17,6 %



234 Darina Saxunová, Lenka Chorvatovičová a Peter Málach

Možno skonštatovať, že daňové licencie za rok 2014 oproti roku 2013 najviac „po-
stihli“ daňové subjekty, ktoré platili daňovú licenciu vo výške 960 € (tzn. platitelia DPH 
s obratom do 500 000 € ročne), potom kategóriu podnikov, ktoré za rok 2014 platili da-
ňové licencie vo výške 480 € (t. j. neplatitelia DPH s obratom do 500 000 € ročne) a na-
koniec to boli veľké podniky (tzn. platitelia DPH s obratom viac ako 500 000 € ročne).

Druhý rok uplatňovania daňovej licencie
Na komparáciu údajov implementácie daňovej licencie za dva roky, keďže ešte všet-

ky podniky nepriznali daň z príjmov, ak požiadali o predlženie lehoty daňového pri-
znania, budeme zohľadňovať údaje k 31. 3. 2015 a 31. 3. 2016.

Tabuľka 3 Daňové licencie k 31. marcu 2015 za rok 2014

Kategória podnikov  
podľa kritérií DL

Podniky
s daňou ≤ 0

Podniky
s daňou < DL

Podniky
s daňou ≥ DL

Podniky – 480 € daňová licencia 16,7 % 19,0 % 13,8 %

Podniky – 960 € daňová licencia 73,7 % 65,5 % 55,3 %

Podniky – 2 880 € daňová licencia 9,6 % 15,5 % 31,0 %

Uhradené dane 41,78 mil. € 28,34 mil. € 791 mil. €

100 % – 33 554
podnikov

100 % – 21 630 
podnikov

100 % –18 473 
podnikov

Zdroj: Spracované podľa údajov FINSTAT, 2015 a Šalyová, 2015.

Tabuľka 4 Daňové licencie k 31. marcu 2015 za rok 2014. Porovnanie – počet  
podnikov, ktoré uhradili daňové licencie k 31. marcu 2015 za rok 2014 

a k 31. 3. 2016 za rok 2015

Kategória podnikov podľa kritérií DL
2014

podnikov
2014

%
2015

podnikov
2015

%

Podniky – 480 € daňová licencia 9 726 18 % 4 077 28 %

Podniky – 960 € daňová licencia 38 881 70 % 9 867 67 %

Podniky – 2 880 € daňová licencia 6 577 12 % 776 5 %

Uhradené dane k 31. marcu 70,12 mil. € 13,7 mil.€

100 % – 55 184 
podnikov

100 % – 14 720 
podnikov

Zdroj: Spracované podľa údajov FINSTAT, 2015 a Šalyová, 2016.
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K 31.marcu 2016 uhradilo daňové licencie podľa príslušnej kategórie zatiaľ okolo 
14 720 podnikov, a to takto:
a) 28 %, t. j. 4 077 podnikov, ktorým prislúcha daňová licencia 480 € (neplatca DPH 

a obrat nižší ako 500 000 €),
b) 67 %, t. j. 9 867 podnikov uhradilo licenciu 960 € (platca DPH a obrat nižší ako 

500 000 €),
c) 5 %, t. j. 776 podnikov uhradilo licenciu 2 880 € (platca DPH a obrat vyšší ako 

500 000 €),
čo prinieslo do štátneho rozpočtu približne 13,7 mil. eur. Je to však výrazne menej 
v porovnaní s  rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Daňovú licenciu muselo 
hneď po zavedení uhradiť 55 184 podnikov, ktoré vykázali zápornú daň, nulovú daň 
alebo daň nižšiu ako prislúchajúca daňová licencia, čo predstavovalo 70,12 mil. eur. 
Je to dôkaz reakcie podnikov na zavedenú daňovú licenciu, t. j. buď došlo k likvidá-
cii stratových podnikov, alebo podniky využili možnosť prenášania daňovej licencie 
do budúcich období, prípadne možnosť jej zápočtu oproti vytvorenému zisku, zvýšil 
sa počet podnikov, ktoré vykázali minimálny zisk potrebný na zápočet, sledujúc svoju 
optimálizáciu priznania daní.

Dôsledky výberu daňovej licencie
Predpoklad prejavenia sa nepriaznivého vplyvu zavedenia daňovej licencie na pod-

nikateľské subjekty sa potvrdzuje v očakávanom prečistení podnikateľského prostredia. 
Týka sa to najmä malých a stredných podnikov, ktoré buď vstúpili do likvidácie, alebo 
boli zrušené s cieľom vyhnúť sa plateniu daňovej licencie. Uvedená situácia je znázor-
nené v grafoch 7 a 8.

Legenda: 1.stĺpec – založené spoločnosti, 2. stĺpec – zrušené spoločnosti.

Graf 7 Zakladanie a rušenie spoločností – vývoj za rok 2014

Zdroj: http://www.podnikatel.sk/archiv/240/analyza-dopadu-danovych-licencii-za-rok-2014/.
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Legenda: 
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1. stĺpec – založené spoločnosti, 2. stĺpec – zrušené spoločnosti.

Graf 8 Zakladanie a rušenie spoločností – vývoj za rok 2015

Zdroj: Šalyová – Vacourek, 2016.

Rušenie spoločností v roku 2014 bolo pravdepodobne spôsobené povinnosťou platiť 
daňové licencie aj v prípade nulového zisku, resp. straty. Ku koncu roka 2014 bol po-
čet spoločností s ručením obmedzeným a akciových spoločností 231 142, čo je o 4 238 
menej ako v roku 2015. Počet týchto spoločností narástol oproti roku 2014 o 1,83 %.
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Tabuľka 5 Daň z príjmov právnických osôb a plnenie rozpočtu v rokoch 2015 a 2016

Daň z príjmov
PO

2015
v 1 000 €

2016
v 1 000 €

RozdielRozpočet Plnenie rozpočtu 
k 31. 12. 2015

Rozpočet Plnenie rozpočtu 
k 31. 12. 2014

skutočnosť % skutočnosť %

Daň z príjmov 
PO 2 310 025 2 607 804 112,9 1 439 075 1 917 033 133,2 690 771

Zdroj: Spracované podľa údajov FINSTAT, 2016.

ZÁVER

Hlavným cieľom reformy finančnej správy a zavedenia daňovej licencie bolo očiste-
nie trhu o problematické podniky a firmy a zlepšenie výberu daní v prípade podnikov, 
ktoré zámerne vykazovali nulovú alebo zápornú daňovú povinnosť. Na základe analýzy 
môžeme konštatovať, že zavedenie daňových licencií malo pozitívny vplyv. Aj napriek 
tomu, že prísľubom vlády je zrušiť inštitút daňovej licencie v roku 2018, jeho zavede-
nie prinieslo zvýšenie financií v rozpočte a prinútilo majiteľov nefunkčných podnikov 
zrušiť ich. Počet zrušených spoločností mal rastúcu tendenciu v priebehu roka 2014, 
pričom v decembri počet zrušených spoločností prekročil číslo 2 000. Tento fakt mô-
žeme pripísať práve zavedeniu daňových licencií – podnikatelia sa ponáhľali s rušením 
svojich neaktívnych spoločností, aby sa vyhli plateniu daňových licencií. Na druhej 
strane počet novovzniknutých spoločností v rovnakom roku postupne klesal v porov-
naní s predchádzajúcimi obdobiami. Z analýzy teda vyplýva, že zavedenie daňových 
licencií malo jednoznačný vplyv na počet zrušených a  novozaložených spoločností. 
Zlepšenie príjmov štátneho rozpočtu o približne 70 mil. eur (údaj k 31. 3. 2015) mô-
žeme pripísať práve zavedeniu daňových licencií v prvom roku. V druhom roku po 
zlikvidovaní nefunkčných podnikov bol už tento nárast príjmov štátneho rozpočtu 
menší, iba 13,7 mil. eur (údaj k 31. 3. 2016). Zavedenie daňovej licencie malo aj čias-
točne pozitívny vplyv na zlepšenie vykazovanej ziskovosti podnikov, keďže podniky, 
ktoré predtým priznávali nulové zisky, boli nútené priznať zisk, aby mohli využiť mož-
nosť zápočtu daňových licencií uhradených v prislúchajúcom predošlom roku.
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ODLOŽENÁ DAŇOVÁ POHĽADÁVKA 
A DAŇOVÁ LICENCIA 
V ÚČTOVNÍCTVE PODNIKOV 
EURÓPSKEJ ÚNIE

DEFERED TAX ASSET AND 
MINIMUM INCOME TAX – 
ACCOUNTING ASPECTS FOR EU 
BUSINESS ENTITIES

Darina Saxunová a Rita Szarková

Abstrakt
Účtovanie o odloženej dani podnikov je nutnosťou vyplývajúcou z povin-
nosti overenia účtovnej závierky audítorom. Daňová licencia je nový po-
jem predstavujúci minimálnu daň z príjmov a pre určitú skupinu podni-
kov povinný náklad. Od podnikov na Slovensku bola prvýkrát zinkasovaná 
v roku 2014 s predpokladom jej zrušenia najneskôr v roku 2018 v súlade 
s programovým vyhlásením súčasnej vládnej koalície. Daňová licencia za-
vedená do slovenskej legislatívy s  cieľom zvýšiť efektívnosť výberu daní 
viedla k zvýšeniu objemu príspevkov do štátneho rozpočtu. Novela zákona 
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ju zavied-
la s účinnosťou od 1. januára 2014. Predpokladalo sa súčasne, že pôjde aj 
o nástroj prispievajúci k boju proti daňovým únikom, resp. k ich zníženiu. 
Tento vedecký príspevok skúma nový daňový nástroj z pohľadu novoprija-
tej legislatívy a sústredí sa na účtovné zobrazenie daného nástroja v systé-
me účtovníctva podľa IFRS, US GAAP a nakoniec aj podľa slovenskej ná-
rodnej legislatívy pre účtovníctvo. V závere príspevok analyzuje negatívne 
a pozitívne aspekty daňovej licencie pre podnikateľskú obec.

Kľúčové slová:   daňová licencia, daň z príjmu splatná a odložená, odložená 
daňová pohladávka, iné aktívum.
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ÚVOD

Agresivita finančného a daňového vykazovania markantne vzrástla v období od po-
lovice 90. rokov 20. storočia až do polovice prvej dekády 21. storočia. Počas tohto 
obdobia boli prešetrované početné podnikateľské subjekty, pričom mnohé boli ob-
vinené a  obžalované pre nekalé účtovné praktiky a  nadmernú manipuláciu spojenú 
s optimalizáciou daňového základu s cieľom ušetriť peňažné prostriedky vyplatené vo 
forme daní (Frank – Lynch – Rego, 2009). Mnohí novinári upozorňujú na spoločnosti 
vykazujúce vo výkaze ziskov a strát zisk, ktorý je podstatne vyšší ako daňový výsledok 
hospodárenia (Murray, 2002; Gross, 2003; Browning, 2004; Drucker, 2006). Úni-
ky daní a  vyhýbanie sa odvodom daní potvrdzujú aj dnes mnohé obrovské korpo-
rácie, ako Mc Donald, Starbucks, Google, Amazon, Facebook, Vodafone, Acer, HP, 
General Mills, Dell, De Longhi, E-Bay, IKEA, Lenovo, Nike, Nokia, Samsung, Sony, 
Walt Disney atď. Zoznam spoločností je veľmi dlhý. Rozšíril by ho aj nedávny škandál 

Abstract
Accounting for deferred tax asset is a necessity implying from the obli-

gation of having financial statements audited by an independent auditor. 
Tax licence is a  new notion representing minimum income tax and for 
a  certain group of entities it is compulsory expense, paid by companies 
for the first time in Slovakia in 2014 assuming its abolishment for the zear 
2018 and beyond in accordance with the Manifesto of the Government 
of the Slovak Republic 2016 - 2020. Introducing a tax licence into Slovak 
legislation has served as a kind of an instrument which should assist to 
force business entities not to avoid paying the taxes. Moreover, it is meant 
to help increasing the cash inflows collected from the taxpayers from their 
entrepreneurial activities (associated to the incorporated and limited lia-
bilities companies), and thereby to contribute to the state budget. A new 
amendment to the Act on Income Tax No.595/2003 Coll. was proposed 
and finally accepted in 2013 and since January 1, 2014 has been in effect. 
This scientific paper deals with the tax licence as a new legal instrument, 
and focuses on its accounting treatment according to the IFRS, US.GAAP 
and Slovak accounting legislation. Finally, it analyses its negative and pos-
itive aspects of minimum income tax for the entrepreneurs.

Keywords:   minimum tax, deferred income tax, deferred tax asset, 
contingent asset.

JEL klasifikácia:   H71
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„Panama“. Ani Slovensko nie je v  tomto smere výnimkou, keď sa podniky takisto 
snažia odviesť zisky do daňových rajov, a tým sa vyhnúť plateniu daní. Tento kapitál 
potom chýba v štátnom rozpočte. Slovenský parlament inšpirovaný skúsenosťami Ra-
kúska a Belgicka schválil novonavrhnutý inštitút daňovej politiky, a to daňovú licen-
ciu. Ide o stanovenú hodnotu minimálnej dane z príjmov týkajúcu sa príjmov právnic-
kých osôb. Možno ho definovať ako nástroj, ktorý pomôže získať od permanentných 
neplatičov minimálnu sumu na financovanie verejných služieb.

CIEĽ A METODIKA

Predmetom výskumu vedeckého príspevku je charakteristika a účtovné zobrazenie 
daňovej licencie, ktorá v  účtovníctve predstavuje náklad dane z  príjmov uhrádzaný 
vopred a ktorý možno započítať ako daňovo odpočítateľnú položku v budúcich úč-
tovných obdobiach, ak podnik vytvorí dostatočne vysoký zdaniteľný zisk. Daňová li-
cencia v značnej miere ovplyvní objem príspevkov do štátneho rozpočtu danej krajiny 
a predpokladá sa, že môže byť nástrojom, ktorý by mohol pomôcť zabrániť daňovým 
únikom, resp. ich aspoň zredukovať. Cieľom vedeckého príspevku je preskúmanie da-
ňovej licencie ako daňového nástroja a jej špecifík z pohľadu účtovnej a daňovej legisla-
tívy a jej účtovné zobrazenie v systéme podvojného účtovníctva podľa IFRS, US GAAP 
a slovenského zákona o účtovníctve. V závere vedecký článok analyzuje možné pozitív-
ne a negatívne dôsledky daňovej licencie pre štát, ako aj pre podnikateľov.

DAŇOVÁ LICENCIA V GLOBÁLNOM PRIESTORE

Daňová licencia nie je jedinečná pre Slovensko. Mnohé krajiny vo svete úspešne 
aplikujú tento daňový nástroj. Výška daňovej licencie vo svete je stanovená buď v kon-
krétnej výške, alebo ako určité percento z príjmov, obratu alebo z tržieb atď. Daňová 
licencia je charakteristická najmä pre krajiny Afriky.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet pripravil do Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky v desiatom roku členstva Slovenskej republiky v Eu-
rópskej únii (na konci októbra 2013) na prerokovanie vládny návrh zákona. Schválený 
vládny návrh zákona menil a doplnil zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zne-
ní neskorších predpisov. Navyše sa menil a dopĺňal zákon č. 564/2004 Z. z. o  roz-
počtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okrem iného najväčšou novinkou 
danej novely bolo zavedenie daňovej licencie. V súvislosti s daňovou licenciou alebo 
povinnou minimálnou daňou súčasná zmena zákona o dani z príjmov v platnosti od 
1. januára 2014 donútila mnohých majiteľov podnikov porozmýšľať o tom, ako ďalej 
postupovať v situáciách, keď sa firme nedarí tvoriť zisk, t. j. či nezvoliť radšej ukončenie 
činnosti takejto stratovej firmy.
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Tabuľka 1 Štáty s daňovou licenciou v Afrike

Krajina
Daňová licencia v domácej mene

(v eur podľa kurzu ECB k 10. 5. 2016)

AFRIKA

Alžírsko 5 000 alžírskych dinárov (40,10 €)

Benin minimálna daň vo výške 0,75 % z peňažných príjmov, ak je daňový 
záväzok spoločnosti nižší ako 200 000 XOF (západoafrický frank), t. j. 
304 €

Čad vo výške 1,5 % ročného obratu

Kongo minimálna daň vo výške 1 % z obratu predchádzajúceho roka 
s minimom 500 000 stredoafrických frankov (762 €),
ak obrat < 10 mil. stredoafrických frankov (15 248 €), minimálna daň je 
1 mil. stredoafrických frankov (1 525 €)

Rovníková Guinea minimálna daň na úrovni 1 % z obratu predchádzajúceho roka

Gabon minimálna daň (s výnimkou, a. s. v prvých dvoch rokoch po založení) 
je vo výške 1 % z celkového hrubého obratu, a nie menej ako 1 000 000 
stredoafrických frankov (1 525 €)

Gambia alternatívna minimálna daň je vo výške 1,5 % z hrubých tržieb pre 
auditované účty a 2,5 % pre neauditované

Guinea Conakry minimálna daň sa vyžaduje v prípade straty

Madagaskar minimálna daň zavedená, jej výška závisí od odvetvia

Maurícius dodatočná minimálna daň je vo výške 7,5 % účtovných ziskov alebo vo 
výške 10 % dividend vykázaných za príslušný rok

Maroko minimálna daň je 0,5 % na základe obratu a príjmov

Nigéria minimálna daň sa platí iba vtedy, ak je spoločnosť v strate alebo má 
nulové zisky, alebo daň je nižšia ako minimálna daň

Senegal minimálna daň zavedená, jej výška závisí od obratu

Tanzánia spoločnosti, ktoré majú v piatich po sebe nasledujúcich rokoch daňovú 
stratu, majú platiť minimálnu daň vo výške 0,3 % z obratu v piatom 
roku

Trinidad a Tobago daňová licencia vo výške 0,2 % z tržieb

Tunisko minimálna daň je 0,1 % z obratu pre spoločnosti, ktoré podliehajú 
zdaneniu príjmov právnických osôb vo výške 10 % (s minimom 300 
tuniských dinárov (130,83 €)), pre iné subjekty je minimálna daň 0,2 % 
z miestneho obratu (s minimom 500 tuniských dinárov (218,06 €))

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Deloitte, 2016.
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Tabuľka 2 Štáty s daňovou licenciou okrem afrického svetadielu

JUŽNÁ AMERIKA

Argentína vo výške 1 % dane z majetku

STREDNÁ AMERIKA

Salvádor minimálna daň na úrovni 1 % z čistých aktív pre spoločnosti, ktorých 
obrat presahuje 150 000 amerických dolárov ročne (131 868 €)

Nikaragua alternatívna minimálna daň na úrovni 1 % z hrubých príjmov

Panama alternatívna minimálna daň je na úrovni 1,17 % z hrubých 
zdaniteľných príjmov

EURÓPA

Rakúsko daňová licencia pre spoločnosti s ručením obmedzeným je stanovená vo 
výške 1 750 € a pre akciové spoločnosti vo výške 3 500 €

Lichtenštajnsko 1 200 švajčiarskych frankov (neplatí pre malé podniky) (1 082 €)

Slovenská republika daňová licencia pre podniky s ročným obratom < 500 000 € je 
stanovená a) pre neplatcov DPH vo výške 480 €, b) pre platcov DPH 
vo výške 960 €, c) pre podniky s ročným obratom > 500 000 € je vo 
výške 2 880 €

ÁZIA

Bangladéš vo výške 0,30 % z hrubých príjmov, ktoré presahujú 5 miliónov BDT 
(bangladéšská taka), teda 55 976 €

India minimálna alternatívna daň je uložená v niektorých prípadoch

Kórea alternatívna minimálna daň sa pohybuje v intervale od 7 % do 17 %

Pakistan minimálna daň sa platí, ak daňovníci utrpia straty alebo daňový výnos 
z príjmov je nižší ako 1 % obratu

Filipíny minimálna daň z príjmov vo výške 2 % z hrubých príjmov, ak 
pravidelná daň z príjmov právnických osôb je vyššia a 10 % daňová 
prirážka sa vyberá z chybne nahromadených ziskov

SEVERNÁ AMERIKA A USA

Guam alternatívna minimálna daň je zavedená

Spojené štáty 
americké

alternatívna minimálna daň je zavedená, jej výška závisí od toho, ktorý 
je to štát, a od toho, aká je to komunálna úroveň

Mexiko alternatívna minimálna daň je zavedená

Panenské ostrovy alternatívna minimálna daň je zavedená
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pokračovanie tab. 2

AUSTRÁLIA

Šalamúnove ostrovy minimálna daň vo výške 0,5 % z obratu nepresahujúceho 20 000 
dolárov Šalamúnskych ostrovov (2 245 €)

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Deloitte, 2015.

DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB

Daňová licencia je minimálna daň právnickej osoby znížená o  úľavy na dani. Je 
splatná vždy v období určenom na podanie daňového priznania z príjmov právnických 
osôb, t. j. do 31. marca nasledujúceho roka po zdaňovacom období, predpokladajúc 
nepredĺženie lehoty na podanie daňového priznania u  daňovníka. Uhrádza sa teda 
v čase ako daň z príjmov, t. j. za ktorý je subjekt povinný priznať a odviesť daň z príj-
mov z podnikateľskej činnosti ku dňu podania daňového priznania. Hospodársky rok 
podniku je jeho zdaňovacie obdobie.

Je nutné zdôrazniť, že daňová licencia nie je daňová strata. Je to suma, ktorú si pod-
nik žiada od štátu ako vrátenú daň v dôsledku záporného výsledku hospodárenia dané-
ho roka. S účinnosťou od 1. januára 2014 možno daňovú stratu daňovníka odpočítať 
rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, 
a  to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcom po zdaňovacom ob-
dobí, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Neuplatnené daňové straty vykázané 
za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013 alebo súčet týchto neuplat-
nených daňových strát, aj keď sa mohli odpočítať od základu dane, sa odpočítajú od 
zá kladu dane rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňova-
cích období začínajúcich zdaňovacím obdobím najskôr 1. januára 2014.

Daňovú licenciu ako minimálnu výšku dane z príjmov právnickej osoby po odpo-
čítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí platí daňovník – právnická 
osoba za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré vykáže:
a) daňovú povinnosť nižšiu, ako je stanovená výška daňová licencia,
b) nulovú daňovú povinnosť,
c) alebo daňovú stratu.

Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom pri-
znaní podľa § 46 b ods. 5 ZDP je možné kompenzovať s daňovou povinnosťou pred 
uplatnením preddavkov na daň (§ 42 ZDP). Je to možné najviac v troch bezprostred-
ne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach nasledujúcich po zdaňovacom ob-
dobí, za ktoré bola daňová licencia zaplatená, a to len na tú časť daňovej povinnosti, 
ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie. To znamená, že kladný rozdiel medzi daňovou 
licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní, napr. za zdaňovacie obdobie roka 
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2014, si daňovník môže započítať oproti tej časti daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje 
sumu daňovej licencie v zdaňovacích obdobiach rokov 2015 až 2017 (Plešková, 2015).

Výška daňovej licencie závisí od:
1. ročného obratu daňového subjektu (t. j. súhrnu výnosov zo všetkých vykonávaných 

činností za príslušné zdaňovacie obdobie);
2. skutočnosti, či daňový subjekt je alebo nie je registrovaný ako platiteľ dane z pri-

danej hodnoty, pričom postavenie platiteľa DPH sa posudzuje k poslednému dňu 
zdaňovacieho obdobia.

Daňová licencia a zaplatené preddavky na daň
Podľa § 46 b) ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov sa môžu vyskytnúť nasledujúce situácie v prípade platenia preddavkov na 
daň za príslušné zdaňovacie obdobie:
a) preddavky na daň > daňová licencia, alebo
b) preddavky < nižšie ako samotná výška daňovej licencie.

V oboch prípadoch kladná diferencia medzi zaplatenými preddavkami a daňou po 
zápočte daňovej licencie, resp. minimálnou výškou dane, sa použije na ďalšie pred-
davky v nasledujúcom zdaňovacom období. Daňovník môže podať žiadosť o vrátenie 
rozdielu. Na druhej strane, ak daňová licencia prevyšuje zaplatené preddavky na daň, 
pozitívnu diskrepanciu medzi daňovou licenciou a daňou možno započítať (Plešková, 
2015).

Tabuľka 3 Kategorizácia hodnôt daňovej licencie v eur

A. Podnik nie je platiteľ DPH k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia
 ročný obrat ≤ 500 000 €   480 €

B. Podnik je platiteľ DPH k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia
 ročný obrat ≤ 500 000 €   960 €

C. DPH sa neberie do úvahy, ak podnik za zdaňovacie obdobie dosiahol
 ročný obrat > 500 000 €   2 880 €

Zdroj: Spracované podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Osobitná situácia: Ak je daňovník za zdaňovacie obdobie zamestnávateľom za-
mestnancov (FO) so zdravotným postihnutím, ktorí predstavujú minimálne 20  % 
z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov, má právo na zníženie výš-
ky daňovej licencie na polovicu podľa osobitného predpisu, ktorým je vyhláška Štatis-
tického úradu SR č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických 
zisťovaní na roky 2012 až 2014 v znení neskorších predpisov (metodický pokyn k da-
ňovej licencii právnickej osoby podľa § 46 b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príj-
mov v znení neskorších predpisov). (Pozri tab. 4.)
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Daňová licencia v mimoriadnych situáciách
Ak podnik vstupuje do likvidácie, vyhlasuje konkurz alebo mení zdaňovacie obdo-

bie, výška daňovej licencie sa vyčísli ako súčin 1/12 daňovej licencie a počtu kalendár-
nych mesiacov zdaňovacieho obdobia. V týchto prípadoch sa počíta ako koniec zdaňo-
vacieho obdobia deň, ktorý predchádza:
• dňu vstupu do likvidácie,
• dňu vyhlásenia konkurzu,
• rozhodnému dňu,
• dňu zmeny zdaňovacieho obdobia.

Tabuľka 4 Hodnoty daňovej licencie v osobitnej situácii

1. Podnik nie je platiteľ DPH k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia
 ročný obrat ≤ 500 000 €  240 €

2. Podnik je platiteľ DPH k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia
 ročný obrat ≤ 500 000 €  480 €

3. DPH sa neberie do úvahy, ak podnik za zdaňovacie obdobie dosiahol
 ročný obrat > 500 000 €  1 440 €

Zdroj: Vlastné spracovanie.

Možné scenáre: Situácie, ktoré môžu nastať pri priznaní dani z príjmov podnika-
teľských subjektov – PO každoročne k 31. marcu, resp. k 30. júnu, keď je potrebné 
priznať a uhradiť daň z príjmu podniku, môžu byť takéto:
1. Daň vypočítaná v daňovom priznaní ≥ daňová licencia, t. j. X ≥ D (kde X je sku-

točne vyčíslená daň, D je hodnota uhradenej daňovej licencie)
 V prípade, že daň z príjmov prekročí výšku daňovej licencie (D) alebo sa jej rovná, 

daňovník si splní svoju povinnosťvo výške, v akej bola vyčíslená v súlade so záko-
nom o dani z príjmov a zaúčtuje a odvedie do štátnej pokladnice vyčíslenú daň X 
v eur, minimálne však v hodnote daňovej licencie (hodnota DL – pozri tab. 3, resp. 
tab. 4). Daňová licencia (D) môže nadobúdať hodnoty: a) 480 €, b) 960 € alebo c) 
2 880 €.

2. 0 ≤ daň vypočítaná v daňovom priznaní < daňová licencia
 Daňovník zaúčtuje vznik nákladu z titulu minimálnej dane vo výške daňovej licen-

cie a následne uhradí plnú výšku daňovej licencie D v eur. Za predpokladu, že daň 
vypočítaná v daňovom priznaní = X, daňová licencia = D, t. j.:

 0 ≤ X < D (1)

 V takom prípade si daňovník splní svoju povinnosť a odvedie do štátnej pokladnice 
hodnotu daňovej licencie. Alternatíva, že si výšku uhradenej daňovej licencie bude 
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môcť uznať v ďalších troch rokoch ako odpočítateľnú položku zo základu dane je 
podmienená existenciou pozitívneho výsledku hospodárenia podniku v týchto na-
sledujúcich rokoch. Potom môžu nastať nasledujúce situácie:
a) Ak:

 0 < X < D  D – X = R > 0, (2)

kde R je rozdiel, ktorý sa vyčísli odpočítaním skutočne vyčíslenej dane (X) od hodnoty uhradenej 
daňovej licencie (D).

 Daňovník zaúčtuje vznik nákladu z titulu minimálnej dane vo výške daňovej licen-
cie a následne uhradí plnú výšku daňovej licencie D. Výšku daňovej licencie zaúčtu-
je na ťarchu účtu 591 – Splatná daň z príjmov a súčasne v prospech účtu 341 – Daň 
z príjmov. Okrem tejto predkontácie sa zároveň účtuje:
 i. na podsúvahovej evidencii o potenciálnom inom aktíve vo výške R (pozri rov-

nicu (2)), za podmienok, keď je iba možné, že podnik bude v budúcom období 
ziskový a zisk > R. Iné aktívum sa vykáže v poznámkach; resp.

ii. ak sa dá s  veľkou pravdepodobnosťou predpokladať, že spoločnosť vykáže 
zisk  >  R, v  nasledujúcom roku zaúčtuje vznik odloženej daňovej pohľadávky 
(481) a vznik odloženej dane z príjmov (592) vo výške R. Odložená daňová po-
hľadávka sa vykáže v časti aktív.

b) 0 = daň vypočítaná v daňovom priznaní < daňová licencia, ak:

 0 = X < D  D – X = R  D – 0 = D > 0, t. j. R= D (3)

 Daňovník uhradí plnú výšku daňovej licencie D. Výšku daňovej licencie zaúčtuje 
na ťarchu účtu 591 – Splatná daň z príjmov a súčasne v prospech účtu 341 – Daň 
z príjmov; a platia body i) a ii) ako v a) až na to, že rozdiel R sa rovná výške uhra-
denej daňovej licencie.

3. Daň vypočítaná v daňovom priznaní < 0, t. j. podnik vykáže daňovú stratu (da-
ňová strata DS < 0) a daňová povinnosť mu nevzniká, má povinnosť uhradiť mini-
málnu daň vo výške daňovej licencie.

 Daňovník zaúčtuje vznik nákladu z titulu minimálnej dane vo výške daňovej licen-
cie a následne uhradí plnú výšku daňovej licencie D. Výšku daňovej licencie zaúčtu-
je na ťarchu účtu 591 – Splatná daň z príjmov a súčasne v prospech účtu 341 – Daň 
z príjmov. Okrem tejto predkontácie sa zároveň účtuje:
 i. na podsúvahovej evidencii o  potenciálnom inom aktíve vo výške D, ktoré si 

možno uznať do troch rokov (pozri rovnicu (3)), a o inom potenciálnom aktíve 
vo výške DS, uznateľnom do štyroch rokov (rovnomerne) za podmienok, keď je 
možné, že podnik bude v budúcom období ziskový a zisk > D + DS. Iné aktíva 
sa vykážu v poznámkach; resp.
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ii. ak sa dá s  veľkou pravdepodobnosťou predpokladať, že spoločnosť vykáže 
zisk > D + DS, zaúčtuje i vznik odloženej daňovej pohľadávky (481) a vznik od-
loženej dane z príjmu (592) vo výške D + DS. Odložená daňová pohľadávka sa 
vykáže v časti aktív. Ak sa nepredpokladá dostatočný zisk, je možné uznať vznik 
odloženej daňovej pohľadávky len vo výške predpokladaného zisku nasledujúce-
ho obdobia.

ÚČTOVNÉ ZOBRAZENIE DAŇOVEJ LICENCIE

Daňová licencia alebo minimálna daň z príjmov patrí v účtovníctve do kategórie 
nákladov, o ktorých sa účtuje na konci účtovného obdobia a ktorý vplýva na vznik zá-
väzku dane z príjmov, ktorý sa pri podaní daňového priznania aj uhradí. Podnikatelia 
daňovú licenciu vnímajú ako negatívny faktor. Pri neistote dosiahnutia budúceho zis-
ku vo výške daňovej licencie nie je záruka možnosti zápočtu v budúcnosti, t. j. zníženia 
daňovej povinnosti.

ODLOŽENÁ DAŇOVÁ POHĽADÁVKA Z POHĽADU 
IAS 12 – INCOME TAXES

Odložená daňová pohľadávka predstavuje časť dane z príjmov, na ktorú majú spo-
ločnosti nárok v  nasledujúcom účtovnom období. Ide o  zníženie daňových platieb 
v budúcom období zohľadňujúc nevyužité daňové úľavy a nevyužité daňové straty pre-
nášané z minulých období a na odpočítateľné dočasné rozdiely. Pritom sa predpokladá, 
že spoločnosť v nasledujúcom účtovnom období dosiahne dostatočne vysoký zdani-
teľný zisk, aby odpočítateľné dočasné rozdiely mohli byť využité. Možné odpočítateľ-
né dočasné rozdiely v tomto kontexte znamenajú rozdiely medzi daňovým základom 
majetku a záväzkov a ich účtovnou hodnotou uvedenou v súvahe spoločnosti. Odlo-
žená daňová pohľadávka vznikajúca zo začiatočného vykázania majetku alebo zdrojov 
majetku z  investícií do dcérskej spoločnosti a  pobočiek neovplyvňuje účtovný zisk 
alebo zdaniteľný zisk v čase transakcie.

Odložená daňová pohľadávka sa podľa štandardu IAS 12 oceňuje pomocou platnej 
daňovej sadzby určenej zákonom ku koncu sledovaného obdobia, ktorá platí v období, 
keď dôjde k realizácii aktív alebo k vysporiadaniu záväzkov. Pri vykazovaní odloženej 
daňovej pohľadávky podľa IFRS by sa mala používať súvahovo-záväzková metóda, kto-
rá kladie dôraz na zobrazenie daňových dopadov na súvahu. Pri použití uvedenej me-
tódy platia nasledujúce vzťahy, ktoré sa aplikujú pri výpočte odloženej dane.

Výpočet odloženej dane:

 Dočasný rozdiel = zostatková hodnota aktíva – daňová základňa aktíva (4)

 Odložená daňová pohľadávka = daňová sadzba x dočasný rozdiel (5)
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Účtovné zobrazenie odloženej daňovej pohľadávky v danom účtovnom období je 
znázornené nižšie podľa IAS i podľa US GAAP.

Predkontácia – zápis do deníka: Dr. Cr.

Income Tax Expense (Daňový náklad) x-y

 Deferred Tax Asset (Odložená daňová pohľadávka) y

 Income Tax Payable (Daňový záväzok) x

Porovnanie predkontácie podľa platných postupov podvojného účtovníctva 
pre podnikateľov v SR (vľavo) a podľa IFRS (vpravo):

Predkontácia – zápis do denníka:

MD D Dr. Cr.

591 Income Tax Expense (Daňový náklad) x

 341 Income Tax Payable (Daňový záväzok) x

MD D Dr. Cr.

482 Deferred Tax Asset (Odložená daňová pohľadávka) y

 592 Deferred Income Tax Expense (Odložený daňový náklad) y

Záver: Skutočný daňový náklad sa bude rovnať rozdielu x – y (rozdiel konečných 
zostatkov na účtoch 591 – Daň z bežnej činnosti splatná a 592 – Daň z bežnej činnosti 
odložená. Obsahovo sa účtovanie na Slovensku zhoduje s účtovaním podľa IFRS, len 
forma účtovania sa nepatrne líši o používanie dvoch nákladových účtov 591 a 592. Vý-
sledkom však bude rovnaká výška vykázaného daňového nákladu vo výsledovke, t. j. 
rozdielu x – y. (Príslušné čísla účtov sú podľa platnej rámcovej účtovej osnovy.)

Nasledujúci vzťah sa používa na výpočet odloženej dane, ktorá vzniká v dôsledku 
nepoužitej daňovej straty alebo nepoužitých daňových benefitov za predpokladu, že 
spoločnosť vytvorí v nasledujúcom období zdaniteľný zisk vyšší, ako je vzniknutá od-
ložená daňová pohľadávka.

Odložená daňová pohľadávka

 = Nepoužitá daňová strata/nepoužité daňové úľavy x daňová sadzba (6)

Ak má spoločnosť pochybnosti o tom, či sa jej podarí dosiahnuť v budúcom období 
dostatočný zisk, mala by účtovať o tvorbe opravnej položky k odloženej daňovej pohľa-
dávke, ak už vznik odloženej daňovej pohľadávky zaúčtovala.
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Predkontácia – zápis do denníka podľa US GAAP a IFRS:

MD D Dr. Cr.

481 Odložená daňová pohľadávka y

 592 Benefity v dôsledku uplatnenia si prenášanej straty y

592* Benefity v dôsledku uplatnenia si prenášanej straty y

 391 Opravná položka k odloženej daňovej pohľadávke y

Legenda: 592* účet by sa podľa slovenskej legislatívy prirovnal k nákladovému účtu tvorba opravnej 
položky (keďže ide o pohľadávku, mohol by sa použiť účet 547 – Tvorba OP k pohľadávkam). 

Daňová licencia alebo určitá forma minimálnej dane predstavuje náklad, ktorého 
vznik sa v účtovníctve musí zaznamenať za súčasného vzniku daňovej povinnosti a ná-
sledne jej úhrady. Výška splatnej dane z príjmov, resp. daňovej licencie, sa účtuje pri 
uzavretí účtovných kníh na ťarchu účtu 591 – Splatná daň z príjmov so súvzťažným 
zápisom v prospech účtu 341 – Daň z príjmov.

V tab. 5 je použitá skratka ds znamenajúca „platná daňová sadzba“, t. j. toho času 
je na Slovensku platná daňová sadzba 22 % na zdaňovanie príjmov právnických osôb, 
od 1. 1. 2017 to už bude 21 %.

Tabuľka 5 Predkontácie pre daňovú licenciu

Text Suma v eur MD D

A1) Predpis dane vo výške daňovej licencie
  31. 12. 2015, ID

480/960
2 880

591 341

A2) Zaúčtovanie daňovej licencie ako podmienenej odloženej  
 daňovej pohľadávky, v podsúvahovej evidencii, ID

R*ds 757 -

Platba dane bankovým prevodom vo výške daňovej licencie, 
napr. 31. 1. 2016, najneskôr do 31. 3. 2016, VBÚ

480/960/2880 341 221

alebo, ak je veľmi pravdepodobné vygenerovania zisku, 
účtuje sa: A1) = B1)

591 341

B2) Účtovanie vzniku odloženej daňovej pohľadávky
  Ďalší rok: zápočet DL (zisk > DL)

R*ds
1/3*x

481
546

592
481

Legenda: R – rozdiel z rovnice (2), ds – daňová sadzba.

Zdroj: Vlastné spracovanie

Zápočet daňovej licencie v nasledujúcich troch zdaňovacích obdobiach je podmie-
nený dosiahnutím daňovej povinnosti presahujúcej minimálnu výšku dane v podobe 
daňovej licencie. Ide o iné aktívum, ktoré sa za daný hospodársky rok nevykáže v súva-
he, ale iba v poznámkach v podobe potenciálnej možnosti znížiť si splatnú daň z príj-
mov v budúcich troch zdaňovacích obdobiach (z uvedeného vyplýva nutnosť zohľadniť 
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započítateľnú sumu daňovej licencie v podsúvahovej evidencii). Ide o dočasný rozdiel, 
ktorý je považovaný za odpočítateľný dočasný rozdiel a v zmysle § 10 ods. 6 písm. c) 
postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva je 
nutné zvážiť zaúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky.

Tabuľka 6 Zobrazenie účtovných prípadov formou účtovnej rovnice A = CZ + VZ

Aktíva = Cudzie
zdroje

+ Vlastné
zdroje

A = P

221 341 481 710
Vý-Ná

A)
31. 12.

= +480 +  (480) nulová zmena 
v prípade A, P

B)

31. 12. (300) = (300)  A–, P–

(180)* +180*

Ďalší rok: 1/3x (1/3x)

výsledková zmena

Legenda: Presne (180*0,22, t. j. 22 % platná daňová sadzba). [Čísla účtov rámcovej účtovej osnovy: 
221 – Bankové účty, 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka, 341 – Daň 
z príjmov, 710 – Účet ziskov a strát.]

Zdroj: Vlastné spracovanie.

Úhrada daňovej licencie nepredstavuje úhrady preddavkov na daň z príjmov práv-
nických osôb.

Tabuľka 7 Úhrada preddavkov na daň z príjmov

Text Suma v eur MD D

Úhrada preddavkov na daň z príjmov, napr. každý štvrťrok 
2 000 €, VBÚ

4x
2 000

4x
341

4x
221

31. 12. 2015 daňová povinnosť 4 850 €, ID 8 000 591 341

850 591 341

31. 1. 2016 platba dane bankovým prevodom vo výške 
presahujúcej uhradené preddavky, VBÚ

 
850

 
341

 
221

Zdroj: Vlastné spracovanie.
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VÝSLEDKY A DISKUSIA

Komparácia výhod a nevýhod daňovej licencie
Výhody a naevýhody novozavedeného daňového nástroja sú zhrnuté v tab. 8. a ná-

sledne pod tabuľkou je sumarizácia tých daňovníkov, ktorých sa platba daňovej licen-
cie netýka.

Tabuľka 8 Pozitíva a negatíva daňového inštrumentu daňovej licencie

Výhody daňovej licencie Nevýhody daňovej licencie

1.  obmedzenie až zamedzenie daňových 
únikov

1.  platba daňovej licencie bez ohľadu na to, 
či je strata reálna alebo účelovo skreslená 
s cieľom daňového úniku (chybne vedené 
výdavky v účtovníctve)2.  zvýšenie štátneho rozpočtu výberom 

daňových licencií

3.  možnosť započítania daňovej licencie 
najviac v troch bezprostredne po sebe 
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

2.  výška zaplatenej daňovej licencie môže byť 
pre podniky, najmä malé a stredné podniky, 
až likvidačný problém

4.  povinnosť platenia daňovej licencie – 
platitelia DPH, s obratom do 500 000 €, 
môžu dosiahnuť základ dane vo výške 
4 363 €, t. j. z toho základu dane sa 
vyčísli daň z príjmu 959,86 € (cca výška 
minimálnej dane)

 výhoda pri žiadosti o úver, príp. pri 
zúčastňovaní sa verejnej súťaže atď.
 dosiahnutie zisku je legálny výber 
peňažných prostriedkov z podniku, a to 
vyplatením podielu na zisku

3.  úhrada minimálnej dane z príjmov, ktoré 
daňové subjekty reálne nedosiahli

4.  určitá sankcia pre podniky, ktoré sú 
v strate, resp. dosiahli nízky zisk, alebo sa 
optimalizáciou až manipuláciou snažili 
dosahovať nulové alebo záporné výsledky 
hospodárenia, z ktorých nevyplývala 
povinnosť platiť daň

5.  trh sa zbaví umelo fungujúcich 
a nefungujúcich spoločností

Zdroj: Vlastné spracovanie.

K daňovníkom, ktorí sú oslobodení od platenia daňovej licencie, patria nasle-
dujúce podnikateľské subjekty:
a) novozaložená, s. r. o. či, a. s., ktorým prvýkrát vznikla povinnosť podať daňové pri-

znanie – za ich prvé zdaňovacie obdobie,
b) podnikateľské subjekty, ktoré prevádzkujú chránenú dielňu,
c) verejné obchodné spoločnosti,
d) podnikateľské subjekty, ktoré vstúpili do likvidácie alebo bol na nich vyhlásený 

konkurz,
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e) neziskové účtovné jednotky (napr. záujmové združenia právnických osôb, občianske 
združenia),

f ) politické strany a hnutia, cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré štát uznal, spolo-
čenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, vysoké školy, neinvestičné fondy, 
nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,

g) rozpočtové a príspevkové organizácie,
h) obce a vyššie územné celky,
i) štátne fondy,
j) ďalšie právnické osoby – Sociálna poisťovňa, Fond ochrany v kladov, Rozhlas a te-

levízia Slovenska, Národná banka Slovenska, Fond národného majetku, Kancelária 
rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Slovenský pozemkový fond, Garančný fond in-
vestícií, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Slovenská kancelária po-
isťovateľov (Ručkayová, 2014).

ZÁVER

Výber dani po zavedení daňovej licencie vzrástol hlavne po prvom roku jej zavede-
nia. Zároveň viedol k poklesu počtu živoriacich podnikov, keďže až zavedenie daňovej 
licencie prinútilo podnikateľov pristúpiť k ukončeniu činnosti stratových podnikov. 
Ďalšie roky potvrdia alebo vyvrátia jej užitočnosť. Vedecký príspevok skúma a analy-
zuje legislatívu, ktorú je nutné rešpektovať pri implementácii daňovej licencii v praxi. 
Následne v účtovníctve je potrebné venovať pozornosť účtovnému zobrazeniu daňovej 
licencie. Problémovým miestom bude určenie momentu uznania vykázania daňovej li-
cencie v podsúvahovej evidencii alebo momentu vzniku daňovo-odloženej pohľadávky, 
pretože môže byť problematické určiť bod, kedy je pravdepodobnosť budúceho zisku 
podniku viac ako 85 %, čo oprávňuje účtovníka účtovať o odloženej daňovej pohľa-
dávke v súlade s US GAAP. IFRS sú v tomto miernejšie (stačí, ak je pravdepodobnosť 
viac ako 50 %). Ak je pravdepodobnosť nižšia ako spomínané úrovne (85 % podľa US 
GAAP, 50 % podľa  IFRS), hovoríme, že vznik pohľadávky je rozumne možný, ale 
túto skutočnosť stačí vykázať len v poznámkach k finančným výkazom. Podľa zákona 
o účtovníctve SR sa o tomto má účtovať na podsúvahovej evidencii. Nastavenie spra-
vodlivého systému daňovej politiky je dôležitý faktor pri prerozdeľovaní kapitálových 
zdrojov v spoločnosti. Daňová licencia má pomôcť zlikvidovať neziskové, tzv. takmer 
mŕtve podniky, a zvýšiť výber daní aj od permanentných neplatičov a manipulátorov. 
Zodpovedná úloha štátu spočíva v zabezpečení týchto úloh, vedúcich k nárastu životnej 
úrovne a k skvalitneniu sociálnych služieb pre obyvateľstvo.
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APLIKÁCII SÚŤAŽNÝCH PRAVIDIEL 
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Daniela Zemanovičová
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(Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie v praxi).

Abstrakt
Príspevok je orientovaný na vývoj aplikácie európskych súťažných pravi-
diel, najmä na zmenu formálneho prístupu na viac ekonomický prístup. 
Vychádzame z  vysvetlenia vzniku súťažných pravidiel v  USA, EÚ a  SR 
a dôvodov na zmenu prístupu. Overujeme hypotézu, že ekonomický prí-
stup k aplikácii súťažných pravdidiel na jednej strane minimalizuje chybné 
zásahy súťažných autorít, ale na druhej strane je náročnejší na aplikáciu 
a môže byť ťažšie predvídateľný pre podnikateľov. Preto je potrebné veno-
vať pozornosť budovaniu odborných kapacít nielen súťažných inštitúcií, 
ale aj súdov. Dôležitými predpokladmi úspešného zavádzania ekonomic-
kého prístupu je aj poskytovanie usmernení (guidelines) a informácií pre 
podnikateľov a dobrá komunikácia súťažných autorít, čím sa môže zvýšiť 
transparentnosť a predvídateľnosť zásahov pri postihovaní protisúťažného 
správania.

Kľúčové slová:   hospodárska súťaž, dohody obmedzujúce súťaž, zneužívanie 
dominantného postavenia, koncentrácie, ekonomický prístup.
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ÚVOD

Zmluva o ES a príslušné články týkajúce sa hospodárskej súťaže platia od roku 
1957. Teoretické poznanie, ako aj aplikačná prax prinášali nové podnety na prehod-
nocovanie prístupov k aplikácii súťažných pravidiel. Formálny prístup sa ukázal byť 
nákladný a málo efektívny. Preto je výraznou zmenou posun k ekonomickému prístu-
pu, ktorý sa prioritne zameriava na preukázanie efektov protisúťažných praktík na 
trh a prospech pre spotrebiteľa. Vytváranie metodík, postupov, ako aj predpokladov na 
aplikovanie ekonomického prístupu je aktuálnou, diskutovanou témou nielen v oblas-
ti teórie, ale aj aplikačnej praxe.

CIEĽ A METODIKA

Európske súťažné pravidlá od svojho vzniku prešli vývojom, ktorý reflektoval skú-
senosti aplikačnej praxe, ale aj vývoj v iných krajinách, najmä USA. Cieľom príspevku 
je zhodnotiť vývoj aplikácie európskych súťažných pravidiel najmä z hľadiska posunu 
k viac ekonomickému prístupu a dôsledky a potenciálne problémy, ktoré to môže vy-
volať.

Abstract
The article is focused on the development in the application of the EU 
competition rules, in particular the change from a formal to a more eco-
nomic approach. We start with the definitions of competition rules in the 
USA, the EU and SR and with the explanation of reasons for the change 
of approach. We verify the hypothesis that an economic approach to the 
application of the competition rules, on the one hand, limit erroneous in-
terventions by the authorities, but on the other hand, it is more difficult 
to apply and can be less predictable for business. It is therefore necessary 
to pay attention to building human expertise not only in the competition 
authorities but also in courts. Important prerequisites for successful imple-
mentation of economic approach is also a provision of guidelines and in-
formation for entrepreneurs, proper communication of authorities which 
can increase transparency and predictability of interventions in sanctio-
ning anti-competitive behaviour.

Keywords:   competition, agreements restricting competition, abus of 
dominant position, concentration, economic approach.

JEL klasifikácia:   K21
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Pokúsime sa overiť hypotézu, že viac ekonomický prístup môže minimalizovať ri-
ziko tzv. chyby I a II, ale na druhej strane vyvoláva vyššie nároky na kompetentnosť 
súťažných autorít a môže byť ťažšie predvídateľný pre podnikateľov.

Budeme vychádzať z vysvetlenia podstaty ochrany hospodárskej súťaže, legislatívne-
ho rámca platného v Európskej únii (ďalej EÚ) a Slovenskej republike (ďalej SR). Na 
pochopenie zmien v aplikácii je podľa nášho názoru dôležité poznať históriu vzniku 
súťažných pravidiel vo svete, EÚ a SR, preto sa o nich zmienime. Na základe toho sa 
pokúsime vysvetliť, prečo vzniká potreba zmeny prístupu a aké prínosy z toho vzni-
kajú, ale aj aké predpoklady je potrebné vytvoriť na úspešnú aplikáciu zmeny, aby sa 
minimalizovali potenciálne riziká. V  závere sumarizujeme argumenty na potvrdenie 
výskumnej hypotézy.

PODSTATA EURÓPSKYCH SÚŤAŽNÝCH PRAVIDIEL

Súťažná politika Európskej únie vychádza z  jej všeobecného cieľa, ktorým je 
zabezpečenie efektívneho fungovania trhov v  prospech spotrebiteľov. Vychádza 
z predpokladu pozitívneho prínosu konkurencie pre trh, ekonomiku a prospech spo-
trebiteľa (consumer welfare).27 Európska súťažná politika vychádza zo zákazu protisú-
ťažných praktík (dohôd obmedzujúcich súťaž a zneužívania dominantného postavenia) 
a ex ante kontroly štruktúry trhu prostredníctvom kontroly koncentrácií. Relevantné 
sú články 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej ZFEÚ). Sekundárna 
legislatíva má formu viacerých nariadení, smerníc a oznámení.

EK a národné súťažné autority majú pri šetrení a preukazovaní protisúťažných prak-
tík pomerne rozsiahle právomoci, aby mohli efektívne zasahovať pri porušení súťažných 
pravidiel. Môžu udeľovať pomerne vysoké sankcie pri preukázaní porušenia pravidiel. 
Široké právomoci musia byť vyvážené právami podnikateľov, okrem procesných práv, 
najmä možnosťou odvolať sa voči rozhodnutiam súťažných autorít. Rozhodnutia EK, 
ako aj národných súťažných autorít sú preskúmavané súdmi, ktoré určujú základné 
požiadavky spravodlivého konania, štandard dôkazov, požiadavky na odôvodnenie roz-
hodnutí a pod.

Vytvorenie spoločného trhu vyžaduje, aby národné pravidlá ochrany hospodárskej 
súťaže boli konzistentné s  európskymi pravidlami. Členské štáty boli preto povinné 
upraviť svoju legislatívu, ale aj dobrovoľne preberali úpravy a postupy, ktoré sa v Eu-
rópe osvedčili. Pri zmenách prístupu v  aplikácii európskych súťažných pravidiel to 
ovplyvňuje aj jednotlivé členské štáty, ktoré tieto zmeny musia sledovať, vyhodnocovať 
a premietať do svojej aplikačnej praxe. Preto aj pri aplikácii súťažných pravidiel v SR je 
potrebné poznať nové tendencie, ktoré sa presadzujú v EÚ.

27 Consumers’ surplus is a measure of consumer welfare and is defined as the excess of social valu-
ation of product over the price actually paid. It is measured by the area of a triangle below a de-
mand curve and above the observed price. OECD (1993).
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VZNIK SÚŤAŽNÝCH PRAVIDIEL

Náznaky zákazu konania, ktoré obmedzuje hospodársku súťaž a poškodzuje tým spo-
trebiteľov, môžeme nájsť v dávnej histórii, napr. už anglický kráľ Eduard VI zákonom 
stanovil, že „…ak akýkoľvek mäsiari, pivovarníci, pekári, hydinári, kuchári, pouliční preda-
vači alebo ovocinári kedykoľvek od prvého dňa nasledujúceho marca sa sprisahajú a dohodnú 
zisky alebo zložia prísahy, že nebudú predávať svoje potraviny za iné ako určité ceny…tak 
potom každá osoba, ktorá z takého sprisahania, dohody, sľubu alebo previnenia bola zákonne 
usvedčená svedkom, priznaním alebo akokoľvek inak, bude potrestaná“. Tresty sa pritom, 
podobne ako to poznáme dnes, zvyšovali, ak došlo k opakovanému porušeniu zákazu.

V Anglicku sa od 15. storočia zvykové nepísané právo (common law) aplikovalo aj na 
zmluvy, ktoré obsahovali určenie cien, rozdelenie trhu alebo obmedzenie výroby. Súdy 
spravidla takéto zmluvy vyhlasovali za neplatné, pretože svojou povahou poškodzovali 
verejný záujem. Rozhodnutia súdov však boli nekonzistentné, nedostatočne odôvodne-
né a neboli dostatočnou obranou proti agresívnym postupom vznikajúcich silných pod-
nikateľov.28 To sa výrazne prejavilo v USA, kde sa koncom 19. storočia začala rastúca 
koncentrácia priemyslu, najmä vplyvom nových technológií, úspor nákladov z rozsahu, 
rastu optimálnej veľkosti firiem, rozvoja železníc či zväčšovania trhov. Koncentračné 
tendencie viedli k  monopolizácii a  kartelizácii trhov. Zo strany niektorých výrobcov 
existovala snaha eliminovať konkurentov aj nezákonnými spôsobmi, napr. predátor-
skými cenami, úplatkami, násilím či vyhrážkami (Petersen, 1993). Preto v USA vznik-
lo Antitrustové hnutie (koalícia farmárov, robotníkov, drobných podnikateľov), ktoré 
požadovalo od vlády ochranu pred takýmto konaním veľkých firiem prijatím protimo-
nopolných zákonov. Hnutie zo začiatku nemalo veľkú podporu na celoštátnej úrovni, 
zmena nastala až po prezidentských voľbách v roku 1888, keď víťazné strany podpo-
rili prijatie zákona o ochrane spotrebiteľov pred vplyvom veľkých firiem. Pretože išlo 
o  pomerne silný zásah do slobody podnikania, prijatiu predchádzali dlhé diskusie. 
V roku 1890 bol v USA prijatý Shermanov zákon, dokonca o jeden rok skôr bol prijatý 
antimonopolný zákon v Kanade. Tým sa datuje vznik novodobých súťažných pravidiel.

Pokiaľ ide o EÚ, môžeme pozorovať náznaky nadnárodného charakteru súťažných 
pravidiel už od vzniku Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ v roku 1951, keď usta-
novujúca Parížska zmluva obsahovala dokument týkajúci sa súťažného práva, prebratý 
od zakladajúcich krajín Francúzska, Nemecka, Talianska, Belgicka, Holandska a Lu-
xemburska (Motta, 2004). Zmluva napr. zakazovala obchodné bariéry, diskrimináciu 
podnikateľov a iné reštriktívne praktiky schopné ovplyvniť súťaž v rámci týchto šiestich 
krajín. Súťažné pravidlá obsahoval článok 65 Zmluvy, ktorý stanovil, že zakázané sú 
také dohody medzi podnikateľmi, ktoré určujú alebo upravujú ceny, obmedzujú alebo 
kontrolujú produkciu, technický vývoj a investície alebo spoločne využívajú trhy, pro-
dukty, spotrebiteľov alebo zdroje ponuky. Podobne ako v USA dôvod na vznik súťaž-

28 Bližšie pozri napr. Dolgoš (2006).
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ných pravidiel v Európe súvisel so snahou eliminovať vplyv veľkých spoločností rozši-
rovať ich pôsobenie a ovládnuť trhy s uhlím a oceľou a zabezpečiť rovnocenné možnosti 
prístupu k zdrojom. Na základe skúseností z USA bola ďalším motívom snaha krajín 
zaviesť princíp voľnej súťaže, ktorý garantuje efektívne fungovanie trhov.

Neskôr, po druhej svetovej vojne sa prvé súťažné pravidlá rozširovali vo viacerých 
európskych krajnách. V Nemecku bol po dlhých diskusiách v roku 1957 prijatý Joste-
nov návrh zákona o zabezpečení výkonnej konkurencie a zriadení Úradu pre monopoly. 
Najmä na návrh Nemecka sa podarilo do Zmluvy o založení ES presadiť aj články 81 
a 82, ktoré sa týkali zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž a zneužívania dominantného 
postavenia (aktuálne sú to čl. 101, 102 ZFEÚ). V súčasnosti existujú zákony a súťažné 
inštitúcie takmer vo všetkých vyspelých trhových a transformujúcich sa ekonomikách.

Ak sa pozrieme na históriu v SR, tak zistíme, že už v roku 1933 v rámci ČSR pla-
til zákon o  karteloch a  súkromných monopoloch. Po prechode na model centrálne 
plánovanej ekonomiky však tento zákon stratil svoje opodstatnenie. V SR sa súťažné 
pravidlá začali formovať zákonom č. 63/1991 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže, kto-
rý zavádzal do československého právneho poriadku základné inštitúty ochrany hos-
podárskej súťaže. Tento zákon preberal administratívne náročný a  formalistický prí-
stup, napr. obsahoval povinnosť podnikateľov nahlasovať nadobudnutie monopolného 
alebo dominantného postavenia a  notifikovať dohody obmedzujúce súťaž. Do roku 
1993 sa slovenská súťažná politika formovala v  rámci československej federácie. Po 
vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa dostala ochrana hospodárskej súťaže do 
ústavne zakotvenej ochrany (čl. 55 ods. 2 Ústavy SR) a v roku 1994 bol prijatý nový 
zákon č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže. V súčasnosti je platný zákon 
č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže. Jeho neskoršie novelizácie reagovali 
na vývoj európskych pravidiel a aplikačnú prax úradu.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

V nadväznosti na predchádzajúce charakteristiky súťažných pravidiel naznačíme vý-
voj ich aplikácie v EÚ, dôvody na zmenu prístupu, prínosy viac ekonomického prístu-
pu a predpoklady na jeho úspešnú aplikáciu.

Vývoj aplikácie súťažných pravidiel EÚ
Zmluva o  ES a  príslušné články týkajúce sa hospodárskej súťaže platia od roku 

1957. Európske súťažné pravidlá a aplikačná prax prešli vývojom a reflektovali trendy 
vo svete, najmä v USA, a skúsenosti z aplikačnej praxe. Kým v prvých rokoch prevládali 
snahy, aby súťažná inštitúcia dostávala informácie o všetkých dohodách s potenciálom 
obmedziť súťaž, resp. o silných hráčoch na trhu, neskôr sa prejvali najmä snahy venovať 
sa iba prípadom, ktoré súťaž môžu reálne obmedziť. V prvom období boli podnikatelia 
povinní nahlasovať svoje silné trhové postavenie, oznamovať všetky dohody obmedzu-
júce súťaž. Tento systém sa ukázal ako veľmi neefektívny a nákladný nielen pre pod-
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nikateľov, ale aj pre súťažné inštitúcie, ktoré boli doslova fyzicky zavalené množstvom 
notifikácií, ktoré však spravidla hospodársku súťaž poškodzovali minimálne. Naopak, 
neostávali kapacity na aktívne vyhľadávanie a prešetrovanie škodlivých praktík, voči 
ktorým bolo potrebné zasahovať.

Preto došlo k modernizácii súťažného práva EÚ. Okrem iného bol zrušený systém 
udeľovania individuálnych výnimiek zo zákazu dohôd narúšajúcich súťaž. S pribúda-
júcimi členskými krajinami vznikla rovnako potreba modernizácie. Veľký vplyv malo 
nariadenie Rady (ES) č. 1/2003, ktoré znamenalo modernizáciou európskych pravidiel 
a decentralizáciu rozhodovania. Nariadenie bolo prijaté s cieľom zabezpečiť jednotnú 
a efektívnu aplikáciu európskych súťažných pravidiel. Modernizácia znamenala aj od-
klon od formálneho prístupu. Ako príklad modernizácie prístupov možno uviesť roz-
hodnutie Komisie v prípade Wanadoo, kde EK prehodnotila svoj prístup článku 82 pri 
posudzovaní predátorských cien. EK sa tu odklonila od mechanickej aplikácie a prešla 
na komplexnejšie posúdenie a podopretie ekonomicky racionálnymi dôkazmi.29 Za-
vádzanie ekonomického prístupu môžeme postupne pozorovať vo viacerých aktoch 
EK, napr. v usmernení (guidelines) k vymedzeniu relevantného trhu z roku 1998, pri 
posudzovaní horizontálnych koncentrácií z roku 2004, posudzovaní nehorizontálnych 
koncentrácií z roku 2008, v prípade vylučovacích foriem zneužitia dominantného po-
stavenia (2009), pri posudzovaní vertikálnych omedzení (2010) či dohôd o horizon-
tálnej spolupráci z roku 2011.

Podstata ekonomického prístupu
Na začiatku aplikácie súťažných pravidiel sa najmä v USA aplikoval prístup „per se“ 

zákazov, ktorý spočíval v právnom posúdení, či sa preskúmavané konanie zhoduje so 
zákazmi uvedenými v zákonoch a v predpoklade, že konanie má negatívne dopady na 
trh a spotrebiteľov. Neskôr sa ukázalo, že zákaz protisúťažných praktík môže viesť k ne-
efektívnym rozhodnutiam, keď môžu byť zakázané praktiky formálne obmedzujúce 
hospodársku súťaž, ale ich reálne dopady môžu byť pozitívne. Preto sa najmä po eko-
nomických analýzach niektorých rozhodnutí zažína presadzovať skúmanie dopadov 
konaní „rule of reason“. Pri tomto prístupe sa hodnotia prosúťažné prvky reštriktív-
nych praktík v porovnaní s ich protisúťažným efektom a až na základe toho sa rozhod-
ne o zákaze praktiky. Niektoré praktiky, ktoré na prvý pohľad vzbudzujú súťažné obavy, 
môžu byť totiž po podrobnom preskúmaní hodnotené pozitívne, pretože prinášajú po-
zitívne ekonomické efekty. Jedným z prvých prípadov, kde sa uplatnil tento prístup, 
bol v USA prípad Standard Oil a American Tobacco. V tomto prípade sa posudzovalo, 
či uzavretie dohôd medzi obchodníkmi má negatívny vplyv na hospodárstvo a spoloč-
nosť, s cieľom nezakazovať také dohody, ktoré by mohli byť pre ekonomiku prospešné. 
Postupne sa do posudzovania praktík zapájali viac ekonómovia, vznikali metodiky, tes-

29 Rozhodnutie Komisie COMP/38.233, Wanadoo Interactive, zo dňa 16. 7. 2003.
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ty a postupy, ktoré pomáhali súťažným inštitúciám oddeliť potrebné zásahy od tých, 
ktoré môžu trhy a ekonomiku negatívne poškodiť. Na ilustráciu možno uviesť prístup 
k vertikálnym dohodám obmedzujúcim súťaž. V roku 1977 bolo prijaté v USA roz-
hodnutie v prípade Continental T.V., Inc. V. GTE Sylvania, Inc.30, ktoré znamenalo 
prelom v pohľade na vertikálne dohody a potrebu uplatňovať pri nich prístup „rule of 
reason“, teda ekonomické hodnotenie dopadov takýchto dohôd a zvažovanie aj mož-
ných pozitívnych efektov, ktoré môžu generovať. V súčasnosti je tento viac liberálny 
prístup k vertikálnym dohodám všeobecne aplikovaný, nielen v USA, ale aj v EÚ a SR.

Európska súťažná politika sa reformovala a podobne ako v USA sa začala viac veno-
vať dopadom jednotlivýh preskúmavých praktík na trh a prospech pre spotrebiteľa. Vo 
vzťahu k článkom 101 a102 ZFEÚ uvedená zmena znamená prechod od formálneho 
prístupu (form-based approach) k ekonomickému prístupu (effect based approach). Zá-
sahy súťažných inštitúcií by sa mali prioritne zamerať na posúdenie dopadov praktík 
na trh a spotrebiteľov a mali by byť podložené adekvátnymi analýzami a ekonomický-
mi argumentmi. Až po dôkladnej analýze všetkých súvislostí by sa malo rozhodnúť, 
či došlo k takému porušeniu súťažných pravidiel, ktoré vyvoláva negatívne účinky a je 
potrebné ho zakázať.

Formálny prístup znamená, že rozhodujúca je forma správania, teda praktika, napr. 
pri zneužívaní dominantného postavenia uplatňovanie vernostných rabatov, odmiet-
nutie dodávať, pričom sa automaticky predpokladá, že praktika je protisúťažná, a teda 
predstavuje zakázané zneužitie. Dopady praktiky sa posudzujú skôr na štruktúru súťa-
že, nie na spotrebiteľa, pričom sa predpokladá, že ak je negatívny dopad na štruktúru 
súťaže, potom sa to automaticky negatívne premieta aj do poškodenia spotrebiteľa.

Ekonomický prístup sa zameriava prioritne na preukázanie efektov daného sprá-
vania a poškodenia spotrebiteľa, teda formulovanie konzistentnej vyargumentovanej 
teórie škody. Napríklad pri vylučovacích praktikách zneužívania dominantného po-
stavenia nestačí preukázať, že správanie dominanta vytláča konkurentov, ale treba pre-
ukázať, že sa znižuje aj prospech spotrebiteľa (consumer welfare).

Prečo je potrebné aplikovať viac ekonomický prístup?
V slávnej práci The Antitrust Paradox z  roku 1978, neskôr doplnenej v  roku 1993 

Robert Bork kritizoval protimonopolné zákonodarstvo v USA. Argumentoval, že cieľom 
zákonov má byť ekonomická efektívnosť a prospech spotrebiteľa (consumer welfare), a nie 
ochrana konkurentov. Podľa neho je potrebné odlíšiť zákaz kartelov, ktoré fixujú ceny 
alebo delia trhy, od takých praktík, ako sú vertikálne dohody a cenová diskriminácia, kto-
ré nepoškodzujú spotrebiteľov, a tedy by nemali byť zakázané. Podľa neho „paradoxom“ 
pri aplikácii antitrustu bolo, že zásah súťažných autorít umelo zvyšoval ceny tým, že chrá-
nil neefektívnych konkurentov a išiel tak proti samotnému cieľu antitrustových zákonov.

30 Rozhodnutie Najvyššieho súdu z roku 1977 Continental T.V. Inc. v. GTE Sylvania Inc., 433 U.S. 36.
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Aj spôsob posudzovania a skúmania EK bol v minulosti podobný, a bolo teda možné, 
že správanie bolo posúdené ako protisúťažné bez toho, aby sa podrobne analyzovali 
jeho dopady na trh a efektívnosť. Empirické analýzy ukázali vo viacerých prípadoch, 
že napr. správanie, ktoré bolo posúdené ako zneužívanie postavenia, bolo v  skutoč-
nosti pozitívne pre trh a hospodársku súťaž.31 Preto sa postupne akceptuje a vyžaduje, 
aby bolo rozlíšené protisúťažné a prosúťažné správanie až na základe posúdenie týchto 
dopadov. Okrem zneužívania dominantného postavenia boli prehodnotené aj zákazy 
v oblasti vertikálnych dohôd a posudzovania koncentrácií.

Ekonomický prístup zdôrazňuje aj potrebu jasne preukázať teóriu škody, ujmy. To 
je výrazný odklon od dovtedy uplatňované formálneho prístupu. Teória škody (theory 
of harm) má vytvoriť teoretický rámec na posúdenie daného prípadu a umožniť testo-
vať hypotézu týkajúcu sa škody. Ekonomická teória pomáha vytvoriť rámec pre prípad, 
pričom sa vyžadujú informácie o štruktúre trhu, odvetvia, o firmách, štruktúre dopytu, 
o technológiách a predbežné pochopenie možných stratégií.

Pozerať sa na súťažné prípady ekonomickou optikou umožňuje vyhnúť sa chybám 
pri aplikácii súťažných pravidiel, ktoré sú spojené s formálnym prístupom, a to:
• typ chyby I – obvinenie nevinného, teda súťažná autorita zasiahne, ale chybne,
• typ chyby II – oslobodenie vinného, teda súťažná autorita nepostihne reálne proti-

súťažné správanie.
Okrem ekonomickej logiky vyjadrenej v  teórii škody sa zdôrazňuje potreba robiť 

oveľa viac ex post hodnotenia a zisťovať a overovať, ako zásahy súťažných autorít reál-
ne ovplyvňovali trhy a efektívnosť. Takéto hodnotenie umožní dolaďovať a zlepšovať 
regulačné zásahy. V súvisloti s ekonomickým prístupom sa okrem klasických nástrojov 
(rozhodnutí pri porušení súťažných pravidiel) v poslednom období intenzívne využí-
vajú aj sektorové šetrenia, ktoré pomáhajú lepšie pochopiť fungovanie trhov a dopad 
možných zásahov do trhu.

Predpoklady a potenciálne problémy spojené 
s ekonomickým prístupom

Ekonomický prístup umožňuje prijímať vecne správne, trh nepoškodzujúce roz-
hodnutia, čo môže byť na jednej strane aj pre podnikateľov presvedčivejšie. Na druhej 
strane však celá škála kvantitatívnych nástrojov, ktoré sa pri jeho aplikácii využíva-
jú, môže byť oveľa zložitejšia a  komplexnejšia. Tento prístup je oveľa náročnejší na 

31 Napríklad cenová diskriminácia sa podľa formálneho prístupu dokazovala iba posúdením, či do-
minantný subjekt pre rovnaké produkty alebo služby určuje rozdielne ceny. Podnikateľ však môže 
identifikovať rôzne trhy a segmentovať ich. Potom je pre neho ziskové stanoviť vyššie ceny pre 
trhy, kde je dopyt menej elastický, čo však vyústi do rastu celkového výstupu a môže to mať pro-
súťažný efekt. Cenová diskriminácia však môže mať aj protisúťažné efekty, napr. ak dominantný 
subjekt zníči ceny na niektorých trhoch v záujme eliminovať lokálneho konkurenta. V súčasnosti 
prebiehajú aj diskusie o tom, či vôbec môže cenová diskriminácia obmedzovať súťaž.
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aplikovanie, pretože zmerať a vyhodnotiť všetky dopady správania na spotrebiteľa môže 
byť veľmi náročné nielen časovo, ale aj finančne. Preto existujú určité zjednodušenia, 
ktoré uľahčujú praktickú aplikáciu tohto prístupu. Hovoríme preto o štruktúrovanom 
ekonomickom prístupe (structured economic approach).

Úspešná aplikácia viac ekonomického prístupu si vyžaduje vytvoriť viacero 
predpokladov.

Prvým dôležitým predpokladom je poskytovanie informácií nielen pracovníkom 
súťažných inštitúcií, ale aj pre súdom a  samotným podnikateľom. EK sa vo svojich 
usmerneniach a rôznych materiáloch snaží poskytovať informácie na uľahčenie apliká-
cie ekonomického prístupu.

Rozhodujúcim predpokladom podľa nášho názoru je vytváranie odborných kapacít 
súťažných autorít, ale aj súdov, ktoré budú pripravené aplikovať tieto, pomerne zloži-
té ekonomické postupy. V kontexte Slovenska je podľa nášho názoru zvlášť potrebné 
myslieť na vytvorenie predpokladov na súdoch. Odborníkov budú potrebovať aj pod-
nikatelia, ktorí čelia prešetrovaniu súťažných inštitúcií, resp. pri nastavovaní svojich 
podnikateľských stratégií, aby sa vyhli porušeniu a sankcionovaniu.

Trendom v zahraničí aj na úrovni EÚ je vytváranie Office of the Chief Competition 
Economist, kde pracujú experti na ekonomické analýzy a rôzne kvantitatívne metódy, 
ktorí dávajú svoje ekonomické nazeranie na prípad pri začatí šetrení, vedení prípadu, 
ako aj pri príprave rozhodnutia.32 V súčasnosti má aj Protimoniopolný úrad SR zria-
dený útvar hlavného ekonóma.

Ďalším predpokladom je dostupnosť kvalitných podkladových informácií a  dát. 
Ako uvádza Brouček (2010), „použité analytické metódy a kvalita samotnej analýzy sú 
do značnej miery závislé od dostupných dát. Všeobecne platí, že čím sú sú kvalitnejšie 
dostupné dáta, tým komplexnejšia a robustnejšia je analýza a jej výsledky“.

Zmena prístupu z  formálneho posudzovania na ekonomický prístup môže vyvo-
lať právnu neistotu súvisiacu s tým, že je potrebné, aby sa v začiatkoch nielen súťažné 
autority, ale aj súdy čiastočne odklonili od existujúcej judikatúry. Rovnako vzhľadom 
na ekonomický obsah súťažných pravidiel sú rozhodnutia súťažných autorít podložené 
analýzami ekonomicky odôvodnených predpokladov vývoja trhov či dopadov prešetro-
vaného konania, čo im dáva možnosť voľnej úvahy a voľného posúdenia prípadov, ako 
aj voľnosť pri výbere metód. Rovnako obrana podnikateľov môže využívať porovnateľ-
né ekonomické nástroje, na ktoré musia súťažné autority reagovať. Ako však zdôraz-
ňuje John Vickers, predvídateľnosť a právna istota sú dôležitým aspektom súťažného 
práva. Podľa neho však právna istota a ekonomické princípy nie sú substitúty, ale môžu 
pôsobiť komplementárne (Vickers, 2005). Môžeme teda získať aj viac právnej istoty, aj 
viac ekonomickej racionality pri hodnotení protisúťažných praktík. Podľa nášho názo-
ru je však potrebné poskytovať čo možno najviac informácií a vysvetlení, ktoré uľah-
čia podnikateľom zorientovať sa, v akých hraniciach sa ich správanie môže pohybovať.

32 Bližšie pozri napr. Brouček (2010).
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Potreba realizovania komplexných ekonomických hodnotení dopadov jednotlivých 
praktík, zhromažďovanie podkladových ekonomických dát a  informácií môže mať 
vplyv na dĺžku správnych konaní, a  teda aj na náklady tak pre podnikateľov, ako aj 
súťažné autority.

Pre súťažné autority môže byť istým problémom aj pravdepodobne väčší počet pod-
netov, ktoré budú najmä na začiatku odmietať po prehodnotení ekonomických argu-
mentov. Preto je dôležitá komunikácia súťažnej autority a vysvetľovanie, prečo sa nie-
ktorými podnetmi nebude zaoberať, resp. prečo nebude voči oznámenému správaniu 
zasahovať, a to aj napriek tomu, že sa správanie, voči ktorému podnet smeruje, podobá 
na zákonný zákaz, a že sa v minulosti nájde rozhodnutie v podobnej veci prijaté for-
málnym prístupom.

ZÁVER

Ak je cieľ európskej súťažnej politiky všeobecne vymedzený ako efektívne fungova-
nie trhov v prospech spotrebiteľov, potom možno odvodiť, že sa to nedá naplniť bez 
ekonomického uvažovania a hodnotenia ekonomických dopadov jednolivých poruše-
ní. Preto je podľa nášho názoru správne, že došlo k posunu od formálneho, viac práv-
neho posudzovania prípadov k hľadaniu ich ekonomickej podstaty a dopadov.

Na základe uvedených argumentov považujeme hypotézu, „že viac ekonomický prí-
stup môže minimalizovať riziko tzv. chyby I a  II, ale na druhej strane môže vyvolať 
vyššie nároky na kompetentnosť súťažných autorít a môže byť ťažšie predvídateľný pre 
podnikateľov“, za potvrdenú.

Ako sme naznačili, viac ekonomický prístup je oveľa náročnejší na aplikáciu. Na 
úspešnú aplikáciu a zlepšenie predvídateľnosti sú potrebné viaceré predpoklady:
• Je potrebné vytvoriť primerané teoretické zázemie a budovanie odporných kapacít 

súťažných autorít a  súdov. V podmienkach SR môže byť problémom nedostatok 
expertov, ktorí ovládajú potrebné ekonomické, ekonometrické analýzy a testy. Veľ-
mi prínosná môže byť v tomto smere spolupráca v rámci EÚ.

• Vytvárať systémy a databázy, ktoré umožnia využívať ekonomické analýzy a prístupy.
• Zmena prístupu si vyžaduje poskytovať vysvetlenia, usmernenia a informácie, aby 

sa uľahčila orientácia podnikateľov v tom, aké dopady môže mať zmena prístupu na 
ich podnikanie. K právnej istote prispievajú aj právne nezáväzne dokumenty (ozná-
menia, usmernenia, výklady), ktoré sú pre podnikateľov dôležité na pochopenie 
predpisov a trendov v aplikačnej praxi. Aj keď soft law nie je právne záväzné, vytvá-
ra legitímne očakávania podnikateľov na predvídateľné postupy súťažných orgánov.

• Veľmi dôležitá je aj otvorená komunikácia súťažnej autority a vysvetľovanie príčin 
a dôsledkov zmeny prístupu z formálneho na viac ekonomický. Vhodné sú aj otvo-
rené diskusné fóra, konzultácie, kde sa na konkrétnych rozhodnutiach môže de-
monštrovať posun v aplikácii súťažných pravdiel a jeho dôsledky.
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• Na doladenie ekonomického prístupu sú podľa nášho názoru dôležité aj ex post 
analýzy, kde by sa spätne hodnotilo, aký dopad na trhy mal zásah súťažnej autority 
a či zásahy sledujú stanovené ciele, alebo treba prístupy modifikovať.
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ANALÝZA HOSPODÁRSKEHO 
A SOCIÁLNEHO VÝVOJA V URUGUAJI 
V 20. A V 21. STOROČÍ

ANALYSIS OF ECONOMIC AND 
SOCIAL DEVELOPMENT IN URUGUAY 
IN 20. AND 21. CENTURY

Jana Bakytová

Abstrakt
Uruguaj patrí k ekonomicky významným štátom Latinskej Ameriky a hoci 
nezastáva dôležité miesto v rámci rozvoja slovensko-uruguajských vzťahov, 
považujeme ho za vhodného obchodného partnera. Vo vedeckom príspev-
ku analyzujeme hospodársko-sociálny vývoj Uruguaja v 20. a v 21. storo-
čí a na konkrétnych faktoch uvádzame podstatné skutočnosti týkajúce sa 
obchodu a investícií tejto krajiny. Zároveň sme sa zamerali aj na politický 
vývoj v tomto období v danom štáte. Stabilné politické podmienky, libera-
lizácia trhu a uplatňovanie pravidiel medzinárodného obchodu sú zárukou 
rozvoja hospodárskych vzťahov Uruguaja nielen s latinskoamerickými, ale 
aj s mnohými ďalšími krajinami v ostatných častiach sveta.

Kľúčové slová:  ekonomický rozvoj, investícia, sociálna politika, obchod.

Abstract
Uruguay belongs to economically significant countries of Latin America. 
In spite of the fact it does not play such an important role within the fra-
mework of development of the Slovak – Uruguay relations, we consider 
Uruguay for a suitable trading partner. We analyze the economic and social 
development of Uruguay in the 20th and 21st centuries in this scientific 
paper, and using specific facts we illustrate the significant issues connected 
with trade and investments of this country. We have at the same time focu-
sed our attention also to political developments in Uruguay in this period. 
The stable political conditions, liberalization of the market and application 
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ÚVOD

Medzi dvoma svetovými vojnami bol hospodársky a  s  tým súvisiaci sociálny vývoj 
do vypuknutia svetovej hospodárskej krízy (1929 – 1933) v krajine priaznivý. Dvadsiate 
a tridsiate roky 20. storočia znamenali nielen obdobie hospodárskej prosperity, ale tiež 
politickej stability a rešpektu k ústave. Priaznivý stav ekonomiky poskytol pre Batlleho 
vládu dostatok prostriedkov na presadzovanie politických, hospodárskych a sociálnych 
reforiem.1 Daňové zaťaženie pre najmenej zarábajúce vrstvy obyvateľstva bolo podstat-
ným spôsobom redukované. Významné zmeny boli dosiahnuté aj v oblasti pracovného 
práva. Zavedenie osemhodinového pracovného času, sociálneho a zdravotného poistenia 
pracujúcich v prípade úrazu a odchodu do dôchodku viedlo k zlepšeniu sociálneho po-
stavenia najmä nižších a stredných sociálnych vrstiev uruguajského obyvateľstva.

Vláda sa tiež zamerala na reformy v oblasti bankovníctva (znárodnenie Republiko-
vej a Hypotekárnej banky), čo uľahčilo prístup k dlhodobým, relatívne ľahko splatiteľ-
ným úverom pre malých a  stredných podnikateľov, predovšetkým na vidieku. Vládne 
opatrenia smerovali tiež k diverzifikácii hospodárstva. Podporou domácich pestovateľov 
poľnohospodárskych komodít a chovateľov dobytka chcela vláda zabrániť tomu, aby sa 
uruguajská ekonomika v prípade krízy na svetovom trhu nedostala do ťažkostí. Prijaté 
opatrenia mali viesť k zníženiu nezamestnanosti a k zamedzeniu štrajkov. Batlleho poli-
tické, ekonomické a sociálne reformy mali pomôcť modernizácii krajiny a slúžiť hlavne 
k stabilizácii kapitalizmu. Pri ich zavádzaní narážal jeho kabinet na odpor predstaviteľov 
domáceho a zahraničného veľkokapitálu. Problémom bola tiež prílišná závislosť domáce-
ho hospodárstva od svetového komoditného a kapitálového trhu náchylného k výkyvom, 
ktoré poškodzovali miestnu ekonomiku. Najlukratívnejším vývozným artiklom zostávala 
vlna, ktorá predstavovala 40 % všetkého predvojnového vývozu, zatiaľ čo koža iba 25 % 
a mäso 16 % (Bucheli, 1984). Prvá svetová vojna znamenala pre uruguajskú ekonomiku 
mimoriadny boom, založený na exporte poľnohospodárskych komodít do vyhladovanej 

1 José Batlle y Ordónez, uruguayský prezident (1903 – 1907, 1911 – 1915), presa dzovateľ význam-
ných politických, hospodárskych a  sociálnych reforiem potrebných na  vytvorenie moderného 
štátu a demokratického režimu. Bližšie pozri: DÍAZ, R. 2003. Historia económica de Uruguay. 
Montevideo : Taurus, 2003, s. 82.

of rules of international trade are the guarantee of development of healthy 
economic relations of Uruguay not only with the countries of Latin Ame-
rica, but also with many other countries in other parts of the world.

Keywords: economic developlment, investment, social policy, trade.

JEL klasifikácia: F16, F18
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Európy. Začiatkom 30. rokov 20. storočia nastal náhly pokles prosperity krajiny, kto-
rý vyvolal nebezpečné kolísanie na svetovom trhu. Túto situáciu využili severoamerickí 
podnikatelia, ktorých kapitál vytláčal anglických investorov z krajiny. Uruguajské vývoz-
né komodity (koža, vlna a hovädzie mäso) predstavovali pre chovateľov dobytka v USA 
konkurenciu, a preto sa americký trh uru guajskému exportu úplne uzavrel.

Veľkú záťaž pre domácu ekonomiku predstavoval po vypuknutí svetovej hospo-
dárskej krízy v  roku 1929 obrovský zahraničný dlh. V  roku 1933 sa celkový objem 
exportu znížil na 50 % hodnoty v roku 1930, čo malo negatívny dopad na rast neza-
mestnanosti, štrajkov, protestných zhromaždení a zhoršenie sociálnej situácie obyva-
teľstva (Diaz, 2003). V oblasti zahraničnej politiky sa vláda generála Baldomira stále 
viac prikláňala na stranu Spojených štátov amerických. Uruguajská vláda sa stala od-
daným spojencom Američanov a ich najspoľahlivejším partnerom na juhoamerickom 
kontinente. Po vypuknutí druhej svetovej vojny v septembri 1939 vyhlásila uruguajská 
vláda neutralitu, ale neskrývala svoje sympatie aj k spojencom (Anglicko, Francúzsko, 
USA a ZSSR). Tento stav trval až do začiatku roka 1945, keď Uruguaj vyhlásil moc-
nostiam Osy (Nemecko, Japonsko a Taliansko) vojnu (Bucheli, 1984). Počas vojny 
nastalo v krajine mierne oživenie exportu a stagnujúci dovoz bol postupne nahradený 
domácou produkciou.

Povojnová vlna prosperity sa odrazila aj v politickej oblasti. V atmosfére ekonomic-
kého úspechu a  rýchlo rastúceho domáceho produktu dochádzalo aj k  spoločenským 
zmenám, ktoré smerovali k  ďalšej urbanizácii a  zmierneniu rozdielov medzi vrstvami 
spoločnosti. Krajina sa rýchlo presunula do sféry severoamerického vplyvu. V roku 1948 
sa stala členom Spoločenstva amerických štátov (OEA), od ktorého očakávala prehĺbenie 
vzájomnej hospodárskej spolupráce (Diaz, 2003). Upadajúce britské impérium vnútilo 
v roku 1949 uruguajskej vláde vyrovnanie dlhu vo výške 18 miliónov libier, ktorý malo 
voči Uruguaju po druhej svetovej vojne Anglicko (za uruguajské dodávky mäsa v prie-
behu vojny), a to splatením zastaralými britskými podnikmi v krajine (železnice, vodá-
renské podniky) (Diaz, 2003). Na rozdiel od USA, kde železnice znamenali vznik no-
vých ekonomických a sociálnych centier, v Uruguaji potvrdili hegemonistickú úlohu iba 
hlavného mesta Montevidea. V ostatných regiónoch boli železnice vo veľmi zlom stave 
a ich budovanie a obnova stáli vládu nemalé finančné prostriedky.

V  50. a  60. rokoch 20. storočia sa stala dominujúcim prvkom zmien v  krajine 
industrializácia. Priemysel dosiahol dynamický rast a podiel priemyselnej výroby na 
tvorbe domáceho produktu sa prudko zvyšoval. V  rokoch 1945 – 1955 uruguajská 
ekonomika rástla 8 % ročným tempom, zatiaľ čo svetový priemer dosiahol iba 5 %, 
v USA bol nárast iba 3 % (Bucheli, 1984). Odvrátenou tvárou tohto rastu bol ďalší 
úpadok dobytkárskeho sektors, v ktorom boli investičné aktivity prakticky zmrazené 
a neefektívny spôsob hospodárenia prežíval bez tak potrebných zmien. Tento systém 
fungoval dovtedy, kým boli ceny na svetovom potravinárskom trhu priaznivé. Len čo 
došlo vzhľadom na nástup európskej, severoamerickej a austrálskej konkurencii k ich 
citeľnému zníženiu, Uruguaj sa ocitol vo veľmi ťažko riešiteľnej situácii.
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V roku 1947 založila vláda Národnú radu pre výživu (Consejo Nacional de Susisten-
cia), inštitúciu určenú na kontrolu a reguláciu cien v oblasti základných spotrebných 
tovarov, a  Národnú inštitúciu pre kolonizáciu (Instituto Nacional de Colonización), 
ktorá mala za úlohu rozdeľovanie pôdy medzi malých a stredných samostatne hospo-
dáriacich roľníkov a podporovanie zavádzania novej techniky a technológie na vidieku 
(Finsch, 2005). Problémy s exportom a stále rýchlejší rast cien na domácom trhu viedli 
k narastaniu nespokojnosti a štrajkov, s ktorými sa vláda v roku 1957 rozhodla vyrovnať 
nasadením polície a  armády a  prijatím mimoriadnych bezpečnostných opatrení na 
ich potlačenie. Neklamným symptómom vážnych ťažkostí domácej ekonomiky bolo 
drastické zníženie hodnoty pesa voči americkému doláru. Zatiaľ čo v  roku 1950 sa 
platilo za 1 uruguajské peso 50 amerických centov, v roku 1960 to bolo už iba 9 ame-
rických centov. Rozsiahly štátny hospodársky sektor, ako aj široko chápaná sociálna 
sieť sa pre nestabilnú menu začali otriasať v základoch. Štátom spravované mraziaren-
ské podniky (frigoríficos) platili za dodávky hovädzieho dobytka tak málo, že organi-
zované skupiny pašerákov začali stáda kráv ilegálne preháňať cez hranice do Brazílie, 
kde boli ceny oveľa vyššie. Ročne tak Uruguajci prichádzali zhruba o 350 000 kusov 
dobytka a v roku 1959 musel Uruguaj začať hovädzie mäso dovážať. V rokoch 1955 – 
1957 sa znížili exportné ceny o 20 % a objem vývozu o 10 %. Celkovo sa teda počas 
dvoch rokov hodnota vývozu znížila o tretinu (Diaz, 2003).

Konsolidácia západoeurópskeho hospodárstva prostredníctvom Marshallovho plá-
nu mala na domácu ekonomiku negatívny vplyv. Uruguajci nemohli svoje vývozné 
komodity uplatniť ani na americkom, ani na európskom trhu. Úplným neúspechom 
skončilo úsilie vlády obmedziť pomocou domácej industrializácie závislosť krajiny od 
zahraničia. Industrializácia totiž nebola sprevádzaná podporou vzdelávania a výskumu, 
domáci kapitálový trh bol úplne rigidny, bankári sa venovali špekuláciam, a nie úvero-
vaniu odvážnych industrializačných projektov. Podnikatelia na svoje projekty museli 
hľadať finančné krytie v zahraničí, čo devízovú situáciu krajiny výrazne zhoršovalo. So 
zmenšovaním sa finančných prostriedkov, ktoré sa rozdeľovali na štedrý sociálny sys-
tém, sa zvyšovalo sociálne napätie, pretože každá spoločenská vrstva si chcela zachovať 
svoje sociálne výhody na úkor ostatných. Štát sa istý čas rastúcim tlakom a požiadav-
kám bránil emisiou nových peňazí, to však roztočilo inflačnú špirálu. Ekonomická 
a sociálna kríza vyústila k zmenám aj na politickej scéne. V roku 1958 po 93 rokoch 
vyhrala voľby v krajine Strana bielych (blanacos) s 49,7 % hlasov od voličov, kým Stra-
na červených (colorados) získala iba 37,8 % hlasov občanov (Finsch, 2005).

HOSPODÁRSKO-SOCIÁLNY VÝ VOJ

K zlepšeniu a stabilizácii výkonnosti národnej ekonomiky dochádza po roku 2004 
striktným plnením reformného programu súčasnej vlády (Slovenská republika, MZ-
VEZ). Politika neoliberalizmu novej vládny a upustenie od akejkoľvek ochrany domá-
ceho priemyslu bola predmetom ostrej kritiky opozície. Vláde sa síce podarilo znížiť in-
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fláciu, ale iba za cenu nízkeho rastu ekonomiky. Zahraničná zadlženosť krajiny sa však 
zvýšila. Hlavné problémy – hrozivý deficit štátneho rozpočtu a špekultatívny charakter 
domáceho podnikateľského a  finančného sektora sa jej nepodarilo vyriešiť. Naopak, 
nekontrolované špekulácie vyústili v  roku 1965 do najväčšej krízy bankového sekto-
ra v histórii krajiny. Na Trasatlantickú banku, druhý najväčší bankový ústav v krajine, 
bola 20. apríla 1965 uvalená nútená správa. Banka nebola totiž schopná plniť svoje 
záväzky (Bucheli, 1984). Za vklady jej klientov sa musela zaručiť Republiková banka.

V druhej polovici roka 1968 sa podarilo vláde znížiť infláciu na 2 %, čo bol najlepší 
výsledok za posledných 30 rokov. Tento úspech bol iba krátkodobý, pretože už o rok 
sa situácia zmenila. V roku 1971 prikročila uruguajská vláda na základe odporúčaní 
MMF k opatreniam na zníženie deficitu ako účinného nástroja na boj s infláciou. Uru-
guajskí pracujúci však neboli ochotní ekonomickú politiku vlády akceptovať. V kraji-
ne dochádzalo k stále častejším stretom medzi štrajkujúcimi a represívnymi zložkami. 
Vláda pristúpila k zavedeniu mimoriadnych bezpečnostných opatrení, na ktoré reago-
vala ľavicová opozícia prechodom k ozbrojeným formám odporu (Finsch, 2005). Ná-
silné akcie guerrillos (parizánskych skupín) viedli k zasahovaniu príslušníkov armády 
do politiky a boli predzvesťou konca demokracie v krajine.

Začiatkom februára 1973 sa uskutočnil v krajine vojenský prevrat a moci sa ujala 
vojenská junta, ktorá zrušila politické a občianske slobody, rozpustila parlament, za-
kázala činnosť politických strán, odborových organizácií. V krajine zavládol teror, boli 
porušované ľudské a občianske práva, odporcovia režimu boli prenasledovaní a väzne-
ní. Aj keď vojenský puč nevyvolal príliš veľký odpor obyvateľstva, ktoré bolo vyčerpané 
štrajkami a protestnými zhromaždeniami, treba konštatovať, že predstavitelia diktátor-
ského režimu nikdy nedosiahli väčšiu občiansku podporu (Diaz, 2003).

Štátny sektor sa i napriek presadzovaniu neoliberalistických opatrení naďalej rozras-
tal, pretože predstavitelia vojenskej junty sa postavili proti požiadavkám svojich eko-
nómov na privatizáciu štátnych podnikov. Na druhej strane došlo k  štrukturálnym 
zmenám vnútri štátnych úradov. Zatiaľ čo v roku 1973 na každých 100 zamestnancov 
v zdravotníctve a školstve pripadlo 69 vojakov a policajtov, v roku 1978 ich bolo už 103 
(Bucheli, 1984). Politický život v krajine bol úplne utlmený, politické strany a hnutia 
boli paralizované, odbory zlikvidované, pokračovali čistky v štátnej správe a terorizmus 
bol zlikvidovaný. Tisíce odporcov režimu muselo opustiť krajinu a žilo v exile, odkiaľ 
neprestávali na medzinárodnom fóre obviňovať vojenskú juntu zo zločinov a porušo-
vania ľudských práv. To pritiahlo pozornosť obrancov ľudských práv v USA a americký 
Kongres nakoniec v septembri 1976 zrušil vojenskú pomoc Uruguaju.

V  rokoch 1973  – 1976 začalo sľubne rásť HDP (od roku 1974 pravidelne 3  % 
ročne, v roku 1979 dokonca 6 %). Najviac narástol terciálny sektor ekonomiky, kde 
bol vplyv štátu dominantný. Súčasne prudko vzrástla zahraničná zadlženosť štátu, a to 
z 800 miliónov dolárov v roku 1973 až na nesplatitelných 4,6 miliardy dolárov v roku 
1984. Deficit obchodnej bilancie rástol ešte rýchlejšie – zo 71 miliónov dolárov v roku 
1974 na 418 miliónov v roku 1979 a na 621 miliónov dolárov v roku 1980. Inflácia 
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dosiahla 83 % v roku 1979, čo k ekonomickej stabilite krajiny neprispelo. Na konci 
vojenskej diktatúry sa 80 % uruguajských rodín pohybovalo na hranici životného mi-
nima. Väčšina obyvateľov bola nútená zachraňovať si životnú úroveň vedľajším zamest-
naním a tisíce uruguajských občanov odišlo za prácou do zahraničia.

V roku 1982 bola legalizovaná časť opozičných politických strán a súčasne sa zača-
li prejavovať finančné a ekonomické ťažkosti, ktoré viedli k pádu vojenského režimu. 
Kríza v polovici 80. rokov 20. storočia bola jedna z najhorších, ktoré krajina vo svojej 
histórii zažila. Zahraničná zadlženosť štátu dosiahla nesplatitelnú výšku. Vo februári 
1983 bola podpísaná dohoda s MMF, pričom išlo o havarijný plán, ktorý mal domácu 
ekonomiku zachrániť pred istým krachom. Vylepšenie stavu štátneho rozpočtu, do-
časného zníženia inflácie bolo dosiahnuté za cenu obrovských sociálnych nákladov. 
V rokoch 1983 – 1984 sa znížila reálna mzda o viac ako 30 %, import klesol o viac 
než štvrtinu a  viac ako 25 % štátnych výdavkov predstavovali splátky zahraničného 
obchodu (Melazz, 2013).

Súčasne prebiehala obnova demokracie aj zdola, proskribované odbory sa začali 
aktivizovať. Koncom novembra 1984 sa konali voľby, z ktorých vzišla nová vláda usi-
lujúca sa o obnovu demokratických pomerov v krajine. V porovnaní s ostatnými la-
tinskoamerickými krajinami prebiehal uruguajský návrat k demokracii najplynulejšie. 
Keďže finančný sektor vyšiel z  vojenskej diktatúry ako najnestabilnejší, musel často 
štát podnikať kroky na zoštátnenie niektorých bankových domov, aby zachránil vklady 
klientov a udržal kredibilitu finančného systému. Vláda tiež viedla rokovania s Medzi-
národným menovým fondom o splácaní zahraničného dlhu, ktorý dodnes veľmi zaťa-
žuje ekonomický vývoj v krajine. Základným problémom uruguajského hospodárstva 
bol malý vnútorný trh. Pre krajinu bola preto nevyhnutná čo najširšia ekonomická 
integrácia. Významným krokom v tomto smere sa stal v roku 1991 vstup Uruguaja do 
Južného spoločného trhu (MERCOSUR). Okrem toho uruguajské Montevideo sa sta-
lo sídlom Latinskoamerického združenia pre integráciu (ALADI). V roku 2004 vstúpil 
Uruguaj do Spoločenstva juhoamarických štátov (COSUNA).

Koncom 20. storočia bola vážnym problémom uruguajskej ekonomiky inflácia, kto-
rá v roku 1995 dosiahla 35,4 %, čo bola druhá najvyššia inflácia po Venezuele medzi 
latinskoamerickými krajinami. Nezamestnanosť v roku 1995 dosiahla 11 %. V rokoch 
1991 – 1995 sa zvýšilo HDP z 10 040 mld. USD na 17 838 mld. USD, ale export iba 
z 1,6 mld. na 2,1 mld., čo pri 2,8 mld. USD znamenalo pasívne saldo zahraničného 
obchodu vo výške 750 mil. USD. Vzhľadom na výšku HDP predstavoval uruguajský 
zahraničný dlh vo výške 10 miliárd dolárov veľkú záťaž pre domácu ekonomiku (Me-
lazz, 2013). V oblasti zahraničnej politiky je aj napriek prokubánskym sympatiám kra-
jina orientovaná na spoluprácu s USA. Uruguajci po predchádzajúcich skúsenostiach 
rezignovali na snahu uplatniť svoj tovar vo väčšom rozsahu na sevoeroamerickom trhu. 
Hlavným partnerom krajiny v Európe je Taliansko, Španielsko, Nemecko a Francúz-
sko, pretože mnoho Uruguajcov má blízko ku krajinám svojich predkov a mnohí uru-
guajskí obyvatelia sú súčasne držiteľmi pasov niektorých členských štátov krajín EÚ.
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SÚČASNÁ EKONOMICKÁ SITUÁCIA

V súčasnosti možno hovoriť aj o proexportne orientovanej ekonomike s kvalifiko-
vanou pracovnou silou. Aj napriek tomu, že hospodársky vývoj nedosahuje plánova-
né očakávania, ekonomika je stabilná. Hospodárska nestabilita v Argentíne v rokoch 
2001 a  2002 negatívne vplývala aj na uruguajskú ekonomiku. Hrubý domáci pro-
dukt klesol o takmer 20 %. Uruguajská ekonomika v roku 2013 rástla tempom 4,4 % 
a HDP dosiahol úroveň 55,8 mld. USD. Na hospodárskom raste sa významne podie-
ľali nasledujúce sektory: energetika, doprava, komunikácie. Čo je pomerne zaujímavé, 
miera nezamestnanosti dosahuje iba 6,9 % (Slovenská republika, MZVEZ).

Z  ekonomického pohľadu je Uruguaj priemyslelno-poľnohospodárskou krajinou 
s vysokým podielom zahraničného obchodu a značne otvorenou ekonomikou. Cha-
rakteristika obchodnej výmeny je predurčená typom národného hospodárstva oriento-
vaného na produkciu potravín.

Uruguajská ekonomika je značne ovplyvňovaná aj brazílskou ekonomikou. Roz-
voj medzinárodnej hospodárskej spolupráce sa zameriava na spoluprácu s členskými 
štátmi Európskej únie, s Čínou, Indiou a s USA. Tak ako viaceré štáty sveta aj Uruguaj 
je členským štátom mnohých medzinárodných organizácií (OSN, IBRD, ILO, IMF, 
MERCOSUR a pod.). Členstvo Uruguaja v medzinárodných organizáciách sa potom 
pozitívne prejavuje aj na výmene tovarov a služieb. Uruguajská vláda sa snaží presadzovať 
systém otvoreného trhového hospodárstva a  odstraňovania bariér medzinárodného 
obchodu. Najväčší rozmer medzinárodnej spolupráce je zameraný na spoluprácu s kra-
jinami patriacimi do zoskupenia MERCOSUR. V rámci odstraňovania bariér obchodu 
platia rovnaké podmienky pre zahraničných a domácich podnikateľov. Súčasná práv-
na úprava poskytuje všestranne výhodné podmienky na rozvoj investičných vzťahov. 
Stabilné politické podmienky, otvorená ekonomika a  prepracovaný systém podpory 
pre prílev zahraničných investícií napomáhajú aj rozvoj ekonomiky. Prílev zahranič-
ných investícií značne podporuje hopodársky rast. Najviac využívaným inštitútom pre 
prílev zharaničných investícií sú daňové prázdniny. Ekonomická výhoda poskytovaná 
vo forme odpustenia daní je determinovaná aj vytváraním pracovných miest. V roku 
2013 bol zaznamenaný ďalší nárast objemu priamych zahraničných investícií na úro-
veň 2,796 mil. USD. Medzi najväčších investorov patrí Argentína 36,5  %, Brazília 
8,5 %, Španielsko 5,3 %, USA 4,7 %, Bahamské ostrovy 4,5 %, Holandsko 2,8 %. In-
vestície smerujú najmä do nasledujúcich odvetví hospodárstva: do drevospracujúceho 
priemyslu, do poľnohospodárstva, do stavebného sektora, do infraštruktúry, do ťažob-
ného priemyslu. Politika medzinárodného obchodu je zameraná predovšetkým na vý-
voz tovarov, ako je hovädzie mäso, sója, ryža. Vývoz je vo všeobecnosti neobmedzený, 
bez prirážok. Jedinou výnimkou je zálohový depozit na vývoz surových a polospracova-
ných hovädzích koží. Najväščími obchodnými partnermi sú najmä Brazília, Argentína, 
Venezuela, Paraguaj, Rusko, Nemecko, Holandsko, Izrael, Mexiko (Uruguaj: Agentúra 
na podporu zahraničných investícií Uruguaj XX).
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ZÁVER

Aj keď sa javí, že Uruguaj je prosperujúcou krajinou so silným bankovým sektorom 
a prílevom zahraničných investícií, má problémy s energetickými surovinami. V prípa-
de potreby dováža energiu z Brazílie a Argentíny. V súčasnosti zavádza systém výroby 
elektrickej energie v hydroelektrárňach. Potrvá ešte pomerne dlho, kým bude Urgu-
guaj úplne nezávislý od dovozu energie. Obchodné vzťahy medzi Slovenskou republi-
kou a Uruguajom nie sú vzhľadom na geografickú vzdialenosť na najlepšej úrovni (rok 
2014 vývoz 1, 9 mil. eur, dovoz 0,4 mil. eur). V rámci tovarovej štruktúry dominujú 
priemyselné výrobky a prepravné zariadenia (vývoz). Na Slovensko dovážame niektoré 
druhy potravín a zvieratá. Slovenská republika ako členský štát Európskej únie spolu-
pracuje s Uruguajom na základe Rámcovej dohody o spolupráci z  roku 1992 (Slov-
enská republika, MZVEZ).
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Abstrakt
Rozvoj medzinárodných investičných vzťahov pomáha aj ekonomickému 
rastu v Slovenskej republike. Slovenskí investori sa snažia využívať ekono-
mické nástroje podpory na rozvoj investičnej činnosti, ktoré sú poskytova-
né zo strany štátu, kde smeruje investícia. Investičné zámery slovenských 
investorov sú realizované v rôznych štátoch, no musí ísť o štát, kde sú in-
vestície chránené medzinárodnými zmluvami. Vedecký článok analyzuje 
investície slovenských investorov v niektorých štátoch.

Kľúčové slová:  investície, ochrana investície, investičný zámer, zmluva.

Abstract
The development of international investment relationships of investors en-
courages economic growth in the Slovak Republic. Slovak investors strive 
to make use of economic tools supporting and enabling development of 
investing activities that are provided by the State where the investment is 
placed and allocated. Investment intentions of Slovak investors are imple-
mented in numerous countries, specifically in the countries where the in-
vestments are protected by international contracts. The paper analyses the 
investments of Slovak investors in selected countries.

Keywords:  investments, the protection of investment, investment intention, 
contract.
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ÚVOD

Proces globalizácie vo svete prispel v oblasti investičnej politiky aj k prehlbovaniu 
medzinárodnej spolupráce. Tento proces bol sprevádzaný liberalizáciou pohybu kapi-
tálu a zároveň aj hospodárskym rastom. Rozvoj medzinárodných ekonomických vzťa-
hov je determinovaný viacerými faktormi. Okrem ekonomických a politických fakto-
rov významné miesto patrí aj právnemu rámcu, ktorý vytvára spravodlivé podmienky 
na rozvoj, podporu a ochranu investícií investorov. Z. Stoličná uvádza, že „daňové pro-
stredie v SR sa vďaka novej koncepcii zdaňovania príjmov stáva lákavé aj pre zahraničných 
investorov. Firmy okrem výhodnejších daní lákajú na Slovensko aj nižšie výrobné a mzdové 
náklady“ (Stoličná, 2012, s. 73). Podľa Paškrtovej (2015, s. 37) je zahraničný obchod 
„jednou z foriem medzinárodných ekonomických vzťahov a predstavuje obeh tovaru a slu-
žieb so zahraničím, to znamená tovarov a služieb, ktoré prekračujú hranice štátov“.

Trhová ekonomika vytvára priestor na prílev investícií a  zahraničného kapitálu. 
Každý prílev zahraničných investícií má vplyv na hospodársky rast a na zamestnanosť. 
Od roku 1989 sa začal proces transformácie ekonomiky na Slovensku, čo malo dopady 
aj na investičné prostredie a začali sa meniť podmienky podnikania. Proces liberalizá-
cie znamenal určitý pokrok, pretože zahraniční investori začali prichádzať na slovenský 
trh a realizovať svoje investičné zámery. Vzhľadom na to, že investície sú spojené nielen 
s podporou, ale aj s ochranou, začala Slovenská republika vstupovať aj do medziná-
rodných záväzkov upravujúcich ochranu investícií investorov, t. j. začala uzatvárať bi-
laterálne investičné dohody. Bilaterálne investičné dohody sú medzinárodnoprávnymi 
nástrojmi, ktoré vytvárajú predpoklady medzinárodnoprávnej ochrany investícií. Tieto 
dohody jednoznačne ustanovujú, že nie je možné majetok zahraničného investora zná-
rodniť alebo vyvlastniť, a ak áno, tak jedine vtedy, ak existuje verejný záujem. Medziná-
rodné investičné právo priznáva právo vyvlastniť majetok zahraničného investora, ale 
zároveň určuje podmienky a dôsledky vyvlastňovacích opatrení. Od ich splnenia závisí, 
či pôjde o vyvlastnenie legálne, alebo nelegálne, čo ovplyvňuje spôsob vyrovnania ujmy 
spôsobenej zahraničnému investorovi.

Dané dohody obvykle obsahujú ustanovenie:
Žiadna zo zmluvných strán neprijme opatrenia zbavujúce priamo alebo nepriamo 

investorov druhej zmluvnej strany ich investícií, ak nebudú splnené nasledujúce 
podmienky:
a) opatrenia sa prijímajú vo verejnom záujme a sú vykonané podľa zákona;
b) opatrenia nie sú diskriminačné;
c) opatrenia sprevádza ustanovenie o  vyplatení spravodlivej náhrady. Táto náhrada 

predstavuje skutočnú hodnotu dotknutých investícií. Aby bola pre nárokujúceho 
čo najúčinnejšia, vyplatí sa a bez nežiaduceho omeškania prevedie do krajiny urče-
nej nárokujúcimi, ktorých sa to týka, a to v ktorejkoľvek voľne zameniteľnej mene, 
na ktorej sa nárokujúci dohodli.
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Vyvlastnenie investície zahraničného investora je možné vtedy, pokiaľ je zákon-
né, t. j. pokiaľ spĺňa všetky stanovené podmienky, ktoré musia byť zároveň naplnené: 
predmetné opatrenie musí byť prijaté vo verejnom záujme, na základe zákona, nedis-
kriminačné a dotknutá osoba musí byť za toto vyvlastnenie odškodnená primeranou 
(spravodlivou) náhradou bez nežiaduceho omeškania. Samotný pojem verejný záujem 
je pomerne široký. Jeho ekvivalentom by mohli byť verejný prospech, verejný poriadok 
a sociálny záujem, vnútroštátne alebo verejné potreby. V každom prípade by verejný 
záujem nemal byť inkorporovaný do slovníka medzinárodného práva, o to viacej by 
nemal byť zamieňaný s pojmom verejný poriadok (Bělohlávek, 2012).

Ďalšou významnou oblasťou spojenou s  vyvlastnením investície je kompenzácia 
a určenie jej výšky a ďalších atribútov, ktoré by mala spĺňať. Kompenzácia a určenie 
výšky investície by mali zohľadňovať reálnu hodnotu a trhovú cenu investície, pričom 
by daná cena investície mala byť spravodlivá. Celkovo predstavuje otázka stanovenia 
výšky kompenzácie komplikovaný technický problém vyžadujúci starostlivý prístup 
nevynímajúc odborníkov na oceňovanie.

Je pritom nesporné, že prvoradým záujmom každého zahraničného investora je, aby 
jeho investícia bola chránená všetkými dostupnými právnymi prostriedkami. Zmluvné 
strany (štáty) sa v zmluvách tohto typu zaväzujú, že na svojom území budú ochraňo-
vať investície a tým preberajú na seba aj množstvo záväzkov. V zásade ide o ochranu 
vlastníckeho práva investora pred vyvlastnením alebo znárodnením, alebo iným zása-
hom štátu. V dôsledku rozvoja medzinárodných investičných vzťahov sa na Slovensku 
zvyšuje hospodársky rast, ale aj schopnosť slovenských investorov investovať v zahra-
ničí, čo im umožňuje globálne rásť a vytvárať pracovné miesta doma aj v  zahraničí. 
Vzhľadom na to, že sú to dohody o vzájomnej ochrane a podpore investícií, objavuje 
sa v  nich prvok reciprocity. Vedecká štúdia analyzuje sytém podpory a  ochrany in-
vestícií slovenských investorov v zahraničí. Podľa ustanovenia článku 7 ods. 4 Ústa-
vy SR sú bilaterálne investičné dohody medzinárodnými hospodárskymi zmluvami 
všeobecnej povahy, ktoré majú vždy charakter prezidentskej zmluvy (Ústava Slovenskej 
republiky). Podľa ustanovenia článku 7 ods. 5 Ústavy SR predmetné dohody priamo 
zakladajú práva a povinnosti fyzických alebo právnických osôb a majú prednosť pred 
zákonmi (Ústava Slovenskej republiky).

CIEĽ A METODIKA

Cieľom príspevku je zdôvodniť význam a prezentovať fungovanie jestvujúcich me-
dzinárodných obchodných vzťahov založených na investíciách Slovenska v zahraničí. 
Systematicky a objektívne pritom vychádzame z predmetných teoretických prác slo-
venských autorov, právnych východísk problematiky (relevantné časti zákonov, Ústa-
vy SR, ustanovenia medzinárodné investičného práva a  i.) a priamym pozorovaním 
(cez uvedené indikátory) problematiku systematizujeme. Postupujeme pritom induk-
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tívno-deduktívnou metódou modelujeme mozaiku právnych, finančných a ekonomic-
kých vzťahov, demonštrovanú na konkrétnych bilaterálnych reláciách.

VÝZNAM BILATERÁLNYCH INVESTIČNÝCH DOHÔD

V globalizovanom svete štátov, ktoré sa usilujú v rámci konkurenčného boja o prí-
lev zahraničných investícií v záujme vlastného hospodárskeho rozvoja, majú bilaterálne 
investičné dohody významné miesto z hľadiska právnej istoty a legitímnych očakávaní 
pre investorov.

Bilaterálne investičné dohody uzatvárané Slovenskou republikou vytvárajú práv-
ny rámec pre vzájomnú ochranu a podporu zahraničných investícií investora v Slo-
venskej republike a  slovenských investícií investorov zahraničí. Ministerstvo financií 
Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov má v kompetencii 
prípravu, uzatváranie, zmenu a vykonávanie bilaterálnych investičných dohôd a ako 
gestor týchto dohôd spravuje a riadi medzinárodné investičné arbitráže vedené zahra-
ničnými investormi proti Slovenskej republike (zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii 
činnosti vlády a  organizácii ústrednej štátnej správy). V  dohodách tohto druhu sa 
aplikuje režim národného zaobchádzania, ktorého cieľom je poskytovať rovnoprávne 
a spravodlivé postavenie investorov na trhu. Inštitút spravodlivého zaobchádzania je 
základom rozvoja vzájomných investičných vzťahov a uplatňuje sa nielen v rámci člen-
ských štátov EÚ, ale aj pri rozvoji investičných vzťahov s tretími krajinami. Dohody 
obsahujú aj ustanovenie o kompenzácii v prípade vyvlastnenia alebo znárodnenia in-
vestície, kompenzáciu i mechanizmus riešenia sporov formou zmieru alebo judiciál-
nych a arbitrážnych mechanizmov.

Konferencia o obchode a rozvoji OSN definuje bilaterálne investičné dohody ako 
dohody medzi dvomi krajinami na recipročnom základe, ktoré poskytujú ochranu 
a podporu (United Nations UNCTAD: Investment policy). S danou definíciou možno 
súhlasiť, pretože existujúce a platné dohody obsahujú ustanovenia o recipročnej ochra-
ne a podpore investícií. Medzinárodné zmluvy tohto charakteru prispievajú k rozvoju 
ekonomických vzťahov, pomáhajú obchodným aktivitám a  vzájomnému prospechu. 
Medzinárodné zmluvné právo teda reguluje režim rovnocenného a vzájomného zaob-
chádzania s medzinárodnými investíciami.

Bilaterálne investičné dohody sú multilaterálnym nástrojom podporujúcim v pl-
nom rozsahu liberalizáciu medzinárodného pohybu kapitálu a  nástrojom podporu-
júcim liberalizáciu priamych zahraničných investícií a  zakladanie firiem vo všetkých 
oblastiach hospodárstva.
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PODPORA EXIMBANKY PRE 
SLOVENSKÝCH INVESTOROV

Slovenská Exportno-importná banka, stručne iba Eximbanka, pôsobí ako 
hospodársky subjekt podporujúci podnikanie slovenských obchodných spoločností. 
Svoju činnosť zameriava najmä na podporu exportu pre slovenské subjekty. Eximban-
ka je právnická osoba a jej 100 % vlastníkom je štát. V rámci štruktúry podporných 
nástrojov poskytuje poistenie investícií slovenských právnických osôb v zahraničí proti 
riziku zamedzenia prevodu úhrad z investície, vyvlastnenia alebo politicky motivova-
ného násilného poškodenia. Stručne možno povedať, že zámerom poistenia investícií 
v zahraničí je pokryť politické a iné nekomerčné riziká. Investor môže požiadať o pois-
tenie novej investície alebo investície do majetkového podielu v už existujúcej spoloč-
nosti alebo investície do pracovného kapitálu na podporu obchodnej expanzie zahra-
ničnej spoločnosti. Podmienkou je, že investícia investora musí predstavovať dlhodobý 
záväzok investora na dobu najmenej troch rokov, pričom zisky investora sú závislé iba 
od výkonov zahraničnej spoločnosti a výnosov z investície (Eximbanka SR).

SLOVENSKÉ INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ

Španielsko
Rozvoj slovensko-španielskych vzťahov podporuje aj Hispánsko-slovenská obchod-

ná komora, ktorá má sídlo v Bratislave. Podľa článku 6 stanov Hispánsko-slovenskej 
obchodnej komory podporuje komora rozvoj vzájomných slovensko-španielskych vzťa-
hov a obchodnú výmenu medzi Španielskym kráľovstvom a Slovenskou republikou, 
ako i technickú a ekonomickú spoluprácu medzi podnikateľmi z oboch krajín a po-
skytuje informácie o možnostiach vykonávania hospodárskej činnosti (Hispánsko-slo-
venská obchodná komora). V Španielsku pôsobí Španielska agentúra na podporu in-
vestícií, ktorej predmet činnosti je podpora rozvoja investičných vzťahov. Španielsko 
ako členský štát Európskej únie je povinné pri poskytovaní výhod pre zahraničných in-
vestorov rešpektovať aj právny rámec Európskej únie a dodržiavať pravidlá štátnej po-
moci, najmä v nadväznosti na politiku hospodárskej súťaže. Významným slovenským 
investorom v Španielsku sú práve Železiarne Podbrezová, a. s., ktoré v roku 2008 kúpi-
li 100 % podiel obchodnej spoločnosti TRANSMESA pri Barcelone. Obchodná spo-
ločnosť vyrába rúry ťahané za studena. Uvedená obchodná spoločnosť rozšírila svoje 
investičné podnikanie a v apríli 2012 otvorila továreň v Sant Ramóne. Celkový objem 
investície je cca 19 mil. eur (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí 
SR: Otvorenie novej výrobnej haly Železiarní Podbrezová v katalánskom Sant Ramó-
ne). V súčasnosti stále platí existujúca Dohoda o vzájomnej ochrane a podpore investí-
cií medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Španielskym kráľovstvom 
zo dňa 12. 12. 1990, ktorá je záväzná pre Slovenskú republiku a Španielsko. Uvede-
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né zmluvné strany na svojich územiach vytvárajú podmienky na vzájomný rozvoj in-
vestičných vzťahov a  pre investorov vytvárajú priaznivé podmienky na podnikanie. 
Predmetná dohoda upravuje, že investícia slovenského investora je chránená a nemôže 
byť vyvlastnená alebo znárodnená, iba v osobitnom prípade, a to v prípade ochrany 
verejného záujmu. V takomto prípade však musí byť poskytnutá finančná náhrada za 
vyvlastnenú investíciu. Tento inštitút právnej istoty je významný aj pre investičné roz-
hodnutia manažmentu obchodnej spoločnosti.

Vietnam
Podnikateľské prostredie vo Vietname má svoje špecifiká. Investičné prostredie sa 

zmenilo prijatím investičného zákona (Common Investment Law), ktorý nadobudol 
platnosť 1. 7. 2006. Predmetný zákon upravuje jednotné podmienky pre zahraničných 
investorov v súlade s podmienkami Svetovej obchodnej organizácie. V rámci rozvoja 
medzinárodných investičných vzťahov sa kladie dôraz na doložku najvyšších výhod, na 
princípy transparentnosti. Zahraničné investície vo Vietname sú zákonom chránené 
proti znárodneniu a všetkým investorom je garantované spravodlivé a rovnocenné za-
obchádzanie. Výhodou pre zahraničných investorov je aj právo prenajímať si pôdu a vy-
užívať ju v súlade so schváleným podnikateľským zámerom. Svetová ekonomika sa stáva 
viac integrovanou a vzájomne prepojenou prostredníctvom presadzovania národných 
a nadnárodných ekonomických záujmov. Podmienkou je, že každý projekt zahraničnej 
investície musí byť najprv posúdený a schválený príslušnými vietnamskými štátnymi 
orgánmi a  investor musí vlastniť tzv.  investičnú licenciu. Vo Vietname investujú in-
vestori z 98 štátov sveta, ale najviac investícií pochádza z Japonska, Taiwanu, Kórey a zo 
Singapuru. Hoci vzťahy medzi Vietnamskou socialistickou republikou a Slovenskou re-
publikou boli v minulosti na dobrej úrovni, Dohoda medzi vládou Slovenskej republi-
ky a Vietnamskej socialistickej republiky o vzájomnej podpore a ochrane investícií bola 
podpísaná v roku 2009 (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR: 
Zahraničná politika). Na účel podpory rozvoja hospodárskych a obchodných vzťahov 
bola zriadená aj Slovensko-vietnamská obchodná komora so sídlom v Bratislave.

Obchodná spoločnosť BTG Slovensko, a. s., získala investičný certifikát na výstav-
bu priemyselného parku v  Lac Thinh na rozlohe 220 ha v  provincii Hoa Binh vo 
Vietname. Ide o investičný zámer vo výške 480 mil. eur. Obchodná spoločnosť BTG 
Slovensko, a. s., vytvorí priemyselný park, súčasťou ktorého bude výstavba 2x25MW 
elektrární na báze spaľovania biomasy, závod na výrobu kotlov pre elektrárne a pivovar 
(Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR).

Investícia slovenského investora v zmysle uvedenej dohody bude chránená. Vzhľa-
dom na to, že daný investičný zámer bol prerokovaný aj schválený predstaviteľmi prie-
myslu vo Vietname, riziko vyvlastnenia alebo zhabania v  záujme verejného záujmu 
môžeme úplne vylúčiť. Znamená to, že slovenský investor využil investičnú príležitosť 
a vhodné investičné prostredie.
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Srbsko
Rozvoj slovensko-srbských vzťahov má svoju históriu. Srbská vláda v záujme pod-

pory rozvoja investičných vzťahov poskytuje rôzne ekonomické nástroje na podpo-
ru prílevu zahraničných investícií. Hlavnou výhodou investovania v Srbsku je 10 % 
daň zo zisku. Ďalšou výhodou je zníženie daní, ak investor investuje do základných 
výrobných prostriedkov. Pomerne výhodné sa javia aj nástroje podpory v podobe oslo-
bodenia od daňovej povinnosti na obdobie prvých desiatich rokov, ak obchodné spo-
ločnosti počas realizácie investičného zámeru vytvoria 100 nových pracovných miest 
a investície dosahujú výšku 7,5 mil. eur. Uvedené ekonomické nástroje sú určitou kon-
kurenčnou výhodou, ktorú využívajú aj slovenskí investori. Veľký investičný zámer 
v Srbsku realizovala obchodná spoločnosť Neografie, a. s., Martin do tlačiarne Kultú-
ra Báčsky Petrovec. Investičný zámer bol realizovaný vo výške 700 tis. eur. Obchodná 
spoločnosť ŽOS Trnava kúpila v januári 2007 v Srbsku podnik Goša na výrobu vagó-
nov v meste Smederevska Palanka. Predmetom danej obchodnej spoločnosti je výroba 
osobných a špeciálnych vagónov. Vo finančnom vyjadrení bol investičný zámer reali-
zovaný vo výške1,8 mil. eur.

Podľa štatistický údajov a Správy o informáciách o Srbsku, ktorú vypracúva Minis-
terstvo zahraničných vecí a  európskych záležitostí Slovenskej republiky, bola celková 
hodnota priamych zahraničných investícií slovenských investorov v Srbskej republike 
za obdobie 2000 – 2009 v sume 69,692 mil. USD. V porovnaní s ostatnými investor-
mi z rôznych štátov sa Slovensko umiestnilo na 17. mieste, čo možno považovať za po-
zitívne. V skutočnosti je dôvodom na rozvoj investičných vzťahov medzi Slovenskom 
a Srbskom regionálna blízkosť, pôvodné hospodárske vzťahy, ekonomické nástroje pod-
pory a právny rámec ochrany slovenských investorov na území Srbskej republiky (Mi-
nisterstvo zahraničných vecí SR. Ekonomická informácia o teritóriu. Srbská republika).

Spolupráca Slovenska a Srbska v oblasti investícií sa realizuje v súlade s bilaterálnou 
investičnou dohodou o ochrane a podpore investícií. Dohoda o ochrane a podpore in-
vestícií medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikovou Juhoslávia o vzájom-
nej podpore a ochrane investícií z  roku 1999 bola pozmenená Dohodou medzi vlá-
dou Slovenskej republiky a Radou ministrov Srbska a Čiernej Hory o zmene Dohody 
medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie 
o podpore a vzájomnej ochrane investícií. (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí 
SR č. 393/2005 Z. z.). Dohoda nadobudla platnosť 13. októbra 2005. Uvedená doho-
da vytvára predpoklady na rozvoj investičnej spolupráce medzi uvedenými zmluvnými 
stranami, ale zároveň je aj medzinárodnoprávnym rámcom na ochranu slovenských 
investícií v Srbsku.

Česká republika
Bilaterálne investičné vzťahy na Slovensku sa začali rozvíjať až po roku 1993. V čase 

rozdelenia Českej a  Slovenskej Federatívnej republiky bola pripravovaná aj Dohoda 



286 Petra Milošovičová

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o podpore a vzájomnej 
ochrane investícií, podpísaná 23. 11. 1992. Uvedená bilaterálna dohoda bola zverej-
nená riadne v  Zbierke zákonov SR (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR 
č. 231/1993 Z. z.), a  to aj napriek tomu, že neprešla riadnym schvaľovacím proce-
durálnym postupom, aký sa vyžadoval pri uzatváraní medzinárodných zmlúv. V Čes-
kej republike daná dohoda nebola zverejnená v Zbierke zákonov. Na Slovensku bola 
následne zrušená oznámením Ministerstva zahraničných vecí SR č. 308/1997 Z. z.

Podľa vtedajších platných pravidiel týkajúcich sa uzatvárania medzinárodných 
zmlúv bolo potrebné, aby daná dohoda bola riadne prerokovaná vo Federálnom zhro-
maždení, ratifikovaná prezidentom, alebo prezident mohol delegovať ratifikačný pro-
ces na vládu a mala byť vyhlásená v  zbierke zákonov. Podľa Viedenského dohovoru 
o zmluvnom práve (článok 11) na nadobudnutie platnosti dohody sa vyžaduje súhlas 
štátu. Pritom ustanovenie článku 12 ods. 1 Dohody upravuje, že každá zmluvná stra-
na oznámi druhej zmluvnej strane splnenie ústavných požiadaviek na nadobudnu-
tie platnosti tejto dohody. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom rozdelenia Českej 
a Slovenskej Federatívnej Republiky na Slovenskú republiku a Českú republiku ako 
nástupnické štáty Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (oznámenie Ministerstva 
zahraničných vecí SR č. 33/2001 Z. z.). Vzhľadom na to, že podmienky nadobudnutia 
platnosti neboli splnené, predmetná dohoda nenadobudla platnosť.

V  Zbierke zákonov Českej republiky je pod č.  105/2009 zverejnené Oznáme-
nie Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky k platnosti Dohody medzi vlá-
dou Českej republiky a  vládou Slovenskej republiky o  podpore a  vzájomnej ochra-
ne investícií, ktoré nadobudlo účinnosť 1. mája 2004 (Sbírka mezinárodních smluv 
č. 105/2009). Z predmetného oznámenia vyplýva, že Dohoda medzi vládou Českej 
republiky a  vládou Slovenskej republiky o  podpore a  vzájomnej ochrane investícií, 
podpísaná 23. novembra 1992 v Bratislave, stratila platnosť a aplikovateľnosť dňom 
1. mája 2004. Z právneho hľadiska je jasné a zrejmé, že pôvodná bilaterálna investič-
ná dohoda z roku 1992 je neplatná podľa Českej republiky odo dňa vstupu Slovenskej 
republiky do Európskej únie.

Pomerne vážna je aj skutočnosť, ako sú chránené investície slovenských investorov 
v Českej republike a  investície českých investorov v Slovenskej republike. Zrejme sa 
v týchto prípadoch aplikujú ustanovenia Zmluvy o fungovaní Európskej únie týkajúce 
sa voľného pohybu kapitálu a platieb a spoločnej obchodnej politiky, ako aj relevantné 
právne akty EÚ týkajúce sa pohybu kapitálu a priamych zahraničných investícií sekun-
dárnej povahy.

Česká republika zavádza opatrenia podporujúce prílev zahraničných investícií. 
Vhodným nástrojom je napríklad daň z príjmov právnických osôb s účinnosťou od 
1. 1. 2010 stanovená vo výške 19 %. Aj investičné fondy a investičné spoločnosti pod-
liehajú nižšej sadzbe dane vo výške 5 %. V prípade rozsiahlych nových investícií je 
možné získať až desaťročné daňové prázdniny.
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Regionálna blízkosť a podobnosť právnych systémov, ako aj ekonomík sú vhodný-
mi predpokladmi vzájomného rozvoja investičnej spolupráce. Zo štatistických údajov 
pravidelne zverejňovaných na internetovej stránke Národnej banky Slovenska vyplýva, 
že slovenskí investori pomerne najviac realizujú svoje investičné zámery práve v Českej 
republike.

VÝSLEDKY A DIKUSIA

Tok zahraničných investícií tvorí v súčasnosti vo svete veľmi heterogénnu sieť. Ich 
smerovanie je nerovnomerné a  podmienené mnohými politickými, hospodárskymi, 
právnymi a sociálnymi aspektmi. Slovensko je cieľ mnohých zahraničných investícií, 
jestvuje však aj opačný smer, t. j. že náš štát investuje v iných krajinách. Z uvedených 
skutočností vyplýva, že naše aktivity napr. v Španielsku, vo Vietname, v Srbsku a Čes-
kej republike sa riadia relevantnými medzinárodnými aj domácimi právnymi ustanove-
niami, sú podmienené podporou Eximbanky, vystavené konkurenčnému boju.

Optimálne investovanie je fenomén veľmi komplikovaný. Ostáva úlohou ekonó-
mov, bankárov a právnikov formovať prostredie a možnosti do optimálnych dimenzií.

ZÁVER

Na základe uvedených faktov možno dospieť k záveru, že slovenskí investori rea-
lizujú svoje investičné zámery aj v zahraničí, pričom využívajú medzinárodnoprávny 
rámec ochrany a podpory svojich investícií. Ochrana legitímnych očakávaní je dôle-
žitým aspektom v rámci právnej istoty investora a všeobecne znakom stability inves-
tičného prostredia, ktorá je podstatným faktorom ovplyvňujúcim prílev zahraničných 
investícií. Aj keď investičné zámery nie sú realizované vo veľkom objeme v porovnaní 
s ostatnými štátmi, ako je napríklad Holandsko alebo Rakúsko, záujem o investovanie 
mimo SR stále narastá. Problémom slovenských investorov je najmä základný kapitál 
a schopnosť vyrovnávať sa so silným konkurenčným tlakom vo svete. Zavádzanie no-
vých technológií do vedy a výskumu je prioritou zahraničných hospodárskych subjek-
tov. Slovenskí podnikatelia nevenujú progresu dostatočnú pozornosť, a preto nedokážu 
odolávať silnej konkurencii vo svete. Súčasná investičná prax nepozná prípad, kedy by 
bola investícia slovenských investorov vyvlastnená alebo znárodnená.
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VÝKON PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI 
NA SLOVENSKU FYZICKÝMI OSOBAMI 
S TRVALÝM POBYTOM V ČLENSKOM 
ŠTÁTE EURÓPSKEJ ÚNIE

PERFORMANCE OF BUSINESS IN 
SLOVAKIA BY NATURAL PERSONS 
WITH PERMANENT RESIDENCE 
IN A MEMBER STATE OF THE EU

Silvia Treľová

Abstrakt
Právo poskytovania služieb a právo začať slobodne podnikať či prevádzko-
vať živnosť v inom členskom štáte prislúcha každému občanovi členského 
štátu Európskej únie. Podnikateľ ako fyzická osoba vykonáva svoje aktivi-
ty v členskom štáte, v ktorom poskytuje služby, za rovnakých podmienok, 
aké poskytuje členský štát aj svojim štátnym príslušníkom. Fyzické osoby 
sa môžu v iných štátoch Únie usadiť – podnikať za rovnakých podmienok, 
aké sa vzťahujú na príslušníkov danej krajiny, no na základe požiadaviek 
konkrétnej krajiny musia dokladovať svoju odbornosť a kompetentnosť na 
výkon určitej profesie. Uvedené platí aj v prípade dočasného poskytovania 
služieb alebo sústavného podnikania občanmi Európskej únie na území 
Slovenskej republiky. Sloboda poskytovať služby a sloboda usadiť sa zaru-
čujú mobilitu podnikania a odborníkov v rámci celej Európskej únie.

Kľúčové slová:  sloboda poskytovať služby, sloboda usadiť sa, právo podnikať, 
prevádzkovať živnosť, občan Európskej únie.

Abstract
The right to provide services and the right to conduct business or car-
ry on a trade in another Member State is a matter for every citizen of an 
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EU Member State. The entrepreneur as a  natural person carries out its 
activities in the Member State where the service is provided, under the 
same conditions as that Member State imposes on its nationals. Natu-
ral persons may do business on equal terms in other States of the Union 
establishment – as apply to nationals of the country, but based on the re-
quirements of a particular country they must document their expertise and 
competence to perform certain profession. The same applies in the case of 
temporary provision of services or continuing business activity of citizens 
of the European Union in the Slovak Republic. The freedom to provide 
services and the freedom of establishment ensure the mobility of business 
activity and professionals across the European Union.

Keywords: freedom to provide services, freedom of establishment, right doing 
business, carry on a trade, a citizen of the European Union.

JEL klasifikácia: F15, F23, F63, K22

ÚVOD

Jednotný vnútorný trh Európskej únie zaručuje voľný pohyb tovarov, služieb, ka-
pitálu a osôb. Základom legislatívy Európskej únie je Zmluva o fungovaní Európskej 
únie (ďalej len „ZFEÚ“), podľa ktorej v zmysle článku 54 môžu samostatne zárobkovo 
činné osoby a kvalifikovaní odborníci či právnické osoby, ktorí právoplatne vykonáva-
jú činnosť v jednom členskom štáte
• dočasne ponúkať a poskytovať svoje služby v iných členských štátoch, zatiaľ čo zo-

trvajú vo svojej krajine pôvodu – právo poskytovať služby alebo
• vykonávať ekonomickú činnosť trvalo a nepretržite v inom členskom štáte – právo 

usadiť sa a podnikať.
Slobodu poskytovania služieb (článok 56 ZFEÚ) posilňuje komunitárny legislatívny 

nástroj – smernica o službách na vnútornom trhu (smernica Európskeho parlamentu 
a Rady č. 2006/123/ES z 12. decembra 2006 - Ú. v. EÚ L 376, 27. 12. 2006, s. 36-
68), ktorá upravuje podnikateľské vzťahy na vnútornom trhu Európskej únie v oblas-
ti poskytovania služieb. Cieľom tejto smernice je vytvoriť otvorený jednotný trh so 
službami v rámci Európskej únie a súčasne zabezpečiť kvalitu služieb poskytovaných 
spotrebiteľom v Európskej únii. Smernica o službách na vnútornom trhu bola prijatá 
ako kľúčový nástroj na odstránenie bariér, ktoré musia podnikatelia prekonávať, pokiaľ 
chcú operovať na spoločnom vnútornom trhu Európskej únie. „Odstránenie prekážok 
voľného pohybu služieb však neznamená len príležitosť pre podniky služieb, ale tiež 
riziká a ohrozenia v zmysle jednoduchšieho prístupu zahraničných poskytovateľov na 
domáci trh. Tento konkurenčný boj by mal byť však prínosom pre spotrebiteľov v po-
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dobe nižších cien.“ (Analýza ekonomických dopadů návrhu směrnice o službách na vnitř-
ním trhu, 2006, s. 61)

Smernicu o službách na vnútornom trhu, ktorú mali členské štáty transponovať do 
národných zákonov do 28. december 2009, Slovenská republika, tak ako aj niektoré 
ďalšie štáty Európskej únie, prebrala do svojho právneho poriadku neskoršie, a to záko-
nom č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. júna 2010 s výnimkou nie-
ktorých ustanovení účinných dokonca od 1. januára 2012. V súvislosti s omeškaním 
bola najväčším problémom v našich podmienkach otázka e-governmentu.

Sloboda poskytovania služieb je založená na tom, že podnikateľ v členskom štáte, 
v ktorom službu poskytuje, vykonáva svoje aktivity za rovnakých podmienok, aké ten-
to členský štát ukladá svojim štátnym príslušníkom. Vnútroštátne právo ukladá určité 
obmedzenia v podobe oznamovacích povinností, ktoré je potrebné dodržať.2

Právo usadiť sa (článok 49 ZFEÚ) zahŕňa i  právo začať vykonávať a  vyvíjať 
samostatnú zárobkovú činnosť, založiť a  riadiť podnik v  inom členskom štáte (t. j. 
v krajine určenia) s cieľom vykonávať trvalú činnosť stálej a nepretržitej povahy, a to za 
rovnakých podmienok, aké sú stanovené pre štátnych príslušníkov právnymi predpis-
mi daného členského štátu, ktoré sa týkajú usadenia. Uvedené sa vzťahuje na sústavne 
vykonávané hospodárske aktivity osôb v inom členskom štáte.

Právo podnikať – založiť a zriadiť si podnik na území Slovenskej republiky umožňuje 
právny poriadok Slovenskej republiky najmä prostredníctvom zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 
a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „živnostenský zákon“).

CIEĽ A METODIKA

Téma vnútorného trhu služieb je v súčasnosti veľmi aktuálna a zasluhuje si pozor-
nosť z hľadiska odstraňovania bariér a následnej harmonizácie jednotného európskeho 
trhu. Cieľom príspevku je použitím metódy analýzy a syntézy priblížiť jednotný vnú-
torný trh Európskej únie s dôrazom na poskytovanie služieb a podnikanie či prevádz-
kovanie živnosti občanov Európskej únie na území Slovenskej republiky a poukázať na 
povinnosti, ktoré musia tieto fyzické osoby pred začatím poskytovania služieb alebo 
začatím podnikania dodržať. Pri spracovaní príspevku sme vychádzali z primárnych aj 
sekundárnych právnych aktov Európskej únie, primárnych právnych aktov Slovenskej 
republiky, knižných, ako aj internetových zdrojov.

2 V podmienkach Slovenskej republiky obmedzenia vyplývajú zo zákona č. 136/2010 Z. z. o služ-
bách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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POSKYTOVANIE SLUŽIEB OBČANMI EURÓPSKEJ 
ÚNIE NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Služby je možné poskytovať aj bez nutnosti usadiť sa alebo zriadiť si prevádzku. Ide 
o dočasné poskytovanie služieb cezhraničným spôsobom na základe vydaného platné-
ho oprávnenia na poskytovanie rovnakých služieb v štáte usadenia sa. Pri voľnom po-
hybe služieb má teda osoba právo dočasne poskytovať služby v inom členskom štáte 
(t. j. krajine určenia), než je ten, v ktorom má svoje sídlo, resp. bydlisko (t. j. krajine 
pôvodu) za rovnakých podmienok ako osoby daného druhého členského štátu (t. j. 
krajiny určenia) na základe oprávnenia, ktoré bolo vydané v členskom štáte, v ktorom 
má svoje sídlo, resp. bydlisko (t. j. v krajine pôvodu). Cezhraničný poskytovateľ služby 
môže teda dočasne, resp. príležitostne vykonávať svoju činnosť v inom členskom štáte, 
napr. na naše účely v Slovenskej republike, na základe podnikateľského oprávnenia zís-
kaného v domácej krajine. Pri určení príležitostného poskytovania služby sa prihliada 
na početnosť, pravidelnosť a trvanie poskytovania služby. Na vymedzenie tohto poj-
mu však neexistuje žiaden presne stanovený čas. Dočasnosť služieb môže byť chápa-
ná v jednotlivých krajinách individuálne. „Niektoré štáty považujú za dočasnú službu 
aktivitu, ktorá trvá menej ako tri mesiace (Španielsko), iné takú, ktorá trvá menej ako 
šesť mesiacov (Holandsko). To by však mohlo byť v rozpore s právom ES. Niektoré 
krajiny nemajú v práve zakotvenú žiadnu takúto hranicu.“ (Voľné poskytovanie služieb 
v otázkach a odpovediach. Sprievodca, s. 8). Jednou z týchto krajín je aj Slovensko.

Musíme však podotknúť, že napriek liberalizácii musí cezhraničný poskytovateľ slu-
žieb, ktorý prevádzkuje remeselnú alebo viazanú živnosť, dodržať oznamovaciu povin-
nosť (na cezhraničné poskytovanie služieb, ktoré patria medzi voľné živnosti, sa ozna-
movacia povinnosť voči jednotnému kontaktnému miestu nevzťahuje). Oznamovacia 
povinnosť spočíva v tom, že poskytovanie služieb v Slovenskej republike musí osoba 
ohlásiť príslušnému orgánu a predložiť zákonom stanovené doklady, medzi ktoré patrí:
• doklad o oprávnení poskytovať služby vydaný autorizovaným orgánom členského 

štátu, preložený do štátneho (slovenského) jazyka, no nemusí byť úradne osvedče-
ný – v prípade fyzickej osoby ide zvyčajne o rozhodnutie o udelení oprávnenia na 
poskytovanie služby,

• úradne osvedčená kópia dokladu o odbornej kvalifikácii zodpovednej (odborne spô-
sobilej) osoby vo vzťahu ku konkrétnej regulovanej (remeselnej alebo viazanej) živ-
nosti; v prípade fyzickej osoby ide o túto osobu alebo ňou ustanovenú zodpovednú 
osobu, v prípade právnickej osoby ide o ňou ustanovenú zodpovednú osobu,

• neosvedčený doklad o tom, že poskytovanie služieb nie je cezhraničnému poskyto-
vateľovi zakázané alebo obmedzené,

• úradne osvedčená a preložená kópia dokladu o vykonaní dvojročnej odbornej praxe 
počas posledných desiatich rokov (len vtedy, ak sa má poskytovať regulovaná služba 
podľa slovenského právneho poriadku, ale ktorá má v členskom štáte usadenia sa 
dotknutej osoby charakter neregulovanej podnikateľskej činnosti),
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• kópia dokladu totožnosti (občianskeho preukazu) fyzickej osoby alebo ňou usta-
novenej zodpovednej osoby (Oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na 
území Slovenskej republiky).
„Oznámenie môže cezhraničný poskytovateľ služieb podať buď na vlastnom tlačive, 

alebo môže využiť vzorové tlačivo Oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na 
území SR. Pri cezhraničnom (dočasnom) poskytovaní služieb na území SR sa na tento 
účel nevyžaduje uznanie odbornej kvalifikácie.“ (Cezhraničné (dočasné) poskytovanie 
služieb na území SR)

Ako príklad cezhraničného poskytovateľa služieb môžeme uviesť živnostníka z Ma-
ďarska, ktorý je stolár, podniká vo výrobe nábytku na mieru a ktorý získal zákazku 
na výrobu kuchynskej linky na Slovensku. Tento živnostník musí poskytnutie služ-
by v Slovenskej republike ohlásiť príslušnému orgánu, ktorým je jednotné kontaktné 
miesto (JKM), v ktorého územnej pôsobnosti bude daná služba prvýkrát poskytnutá3. 
Túto povinnosť si živnostník môže alternatívne splniť aj na Ministerstve vnútra SR 
na odbore živnostenského podnikania, ak je to pre poskytovateľa služieb výhodnej-
šie. Okrem osobného ohlásenia môže využiť elektronické ohlásenie prostredníctvom 
Ústredného portálu verejnej správy SR. Živnostník musí mať na pamäti, že nesmie 
poskytnúť službu skôr, než si splní oznamovaciu povinnosť. Lehota na splnenie ozna-
movacej povinnosti je najneskôr deň pred poskytnutím služby. Po uskutočnení ozna-
movacej povinnosti získa živnostník potvrdenie, a to buď v podobe potvrdenia druho-
pisu sprievodného listu, alebo vydaním samostatného potvrdenia o prijatí označených 
údajov a priložených dokladov. Podanie oznámenia nie je spoplatnené a v prípade (do-
voleného) poskytovania (rovnakej) služby má neobmedzenú platnosť.

Pokiaľ už poskytovanie služieb nespĺňa znak dočasnosti, resp. príležitosti, osoba 
musí požiadať o získanie podnikateľského oprávnenia v danom členskom štáte.

PODNIKANIE OBČANOV EURÓPSKEJ ÚNIE 
NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

V prípade práva na usadenie sa môže členský štát požadovať od osoby iného člen-
ského štátu splnenie všetkých podmienok, ktoré sa vyžadujú aj od vlastných osôb pri 
začatí ekonomickej činnosti. Ak si chce osoba založiť podnik na území iného členského 
štátu, môže členský štát požadovať od tejto osoby, aby sa zaregistrovala a platila členský 
poplatok obchodnej komore v prípade, že táto podmienka je stanovená aj pre prísluš-
níkov daného členského štátu.

3 Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania a všetkých 49 fyzických JKM s cie-
ľom znížiť administratívne zaťaženie poskytovateľov služieb spolupracujú s ostatnými členskými 
štátmi EÚ/EHP prostredníctvom informačného systému vnútorného trhu (IMI) na účel výmeny 
informácií. IMI sa využíva predovšetkým na poskytovanie a overovanie informácií o migrujúcich 
poskytovateľoch služieb z členských štátov, ktorí poskytujú služby zahrnuté v smernici o službách.
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Zahraničná fyzická osoba, t. j. fyzická osoba s  trvalým bydliskom mimo územia 
Slovenskej republiky, môže na našom území podnikať, t. j. dlhodobo poskytovať služ-
by prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby (ak je už v mieste 
svojho trvalého pobytu podnikateľom v tom istom predmete podnikania) alebo pod-
niku zahraničnej osoby (len v prípadoch, ak nie je v mieste svojho trvalého pobytu 
podnikateľom alebo ak mieni podnikať na území Slovenskej republiky v inom pred-
mete podnikania ako v mieste svojho trvalého pobytu), ktoré zriadi na území Slo-
venskej republiky. Podnikanie je prípustné v takom rozsahu, v akom získa táto osoba 
oprávnenia na podnikanie podľa osobitného zákona. Ak pôjde o činnosť, ktorá spĺňa 
znaky živnosti, v  tomto prípade bude osobitným právnym predpisom živnostenský 
zákon.

Pri podnikaní zahraničných fyzických osôb na území Slovenskej republiky v zmys-
le § 21 a nasl. Obchodného zákonníka platí, že „zahraničné osoby môžu podnikať na 
území Slovenskej republiky za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slo-
venské osoby, pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné“. Podľa živnostenského zákona 
fyzická osoba s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky – zahraničná fyzická 
osoba, môže u nás prevádzkovať živnosť za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsa-
hu ako slovenská fyzická osoba. Na prevádzkovanie voľných živnosti nie sú špeciálne 
požiadavky. Musia byť splnené zákonom dané všeobecné podmienky. Preukazovanie 
odbornej ani inej spôsobilosti v tomto prípade slovenské živnostenské úrady nevyža-
dujú. Naopak, preukázanie odbornej alebo inej spôsobilosti je potrebné v prípade re-
meselných a viazaných živností. Odbornú spôsobilosť pre všetky regulované živnosti 
treba preukázať rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie, ktoré na základe žiadosti 
vydáva Ministerstvo vnútra SR. Žiadosť musí byť doložená dokladom o štátnej prís-
lušnosti žiadateľa a rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní alebo kópiami osved-
čení o odbornej spôsobilosti, ktoré umožňujú prístup k predmetnej profesii, a ak to 
tento zákon ustanovuje, aj dokladmi o odbornej praxi žiadateľa. Doklady musia byť 
predložené spolu s prekladom do štátneho jazyka – do slovenčiny. Ministerstvo vnútra 
SR rozhodne o uznaní odbornej kvalifikácie do jedného mesiaca od doručenia úplnej 
žiadosti4.

Oprávnenie prevádzkovať živnosť vzniká fyzickým osobám s bydliskom v členskom 
štáte Európskej únie dňom ohlásenia (za deň ohlásenia sa považuje deň, ktorým má 
ohlásenie všetky náležitosti) alebo ak je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnos-
ti, týmto dňom. Zahraničná fyzická osoba s bydliskom v niektorom z členských štátov 
Európskej únie alebo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a roz-
voj (OECD), ktorá podniká na území Slovenskej republiky, nemá povinnosť zapísať sa 
do obchodného registra (ostatným zahraničným osobám vzniká oprávnenie podnikať 
na území Slovenskej republiky až ku dňu zápisu podniku týchto osôb alebo ich orga-

4 Na uznávanie odbornej kvalifikácie sa vzťahuje § 31 a 32 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní do-
kladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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nizačných zložiek do obchodného registra, a to v rozsahu predmetu podnikania zapí-
sanom v obchodnom registri). Napriek tomu, že zahraničné fyzické osoby s bydliskom 
v niektorom z členských štátov Európskej únie sa nemusia registrovať v obchodnom 
registri a ani sa nevyžaduje povolenie na pobyt v Slovenskej republike, zostáva im však 
zachovaná povinnosť získať živnostenské oprávnenie, pokiaľ chcú prevádzkovať čin-
nosť, ktorá spĺňa znaky živnosti.

Fyzická osoba so statusom zahraničnej osoby musí tiež ustanoviť vedúceho (vedú-
ceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho podniku zahra-
ničnej osoby), o ktorom je povinná poskytnúť osobné údaje miestne príslušnému živ-
nostenskému úradu a v prípade vedúceho organizačnej zložky dokladovať bezúhonnosť 
tejto osoby. Vedúci podniku alebo organizačnej zložky zahraničnej fyzickej osoby musí 
spĺňať všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti. Podmienkou nie je, aby mal 
bydlisko na území Slovenskej republiky.

Občan Európskej únie môže zvážiť aj možnosť podnikať na Slovensku prostredníc-
tvom majetkovej účasti v slovenskej právnickej osobe (§ 24 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov). Zahraničná fyzická osoba sa môže 
na účel podnikania podieľať aj na založení slovenskej právnickej osoby5 alebo sa môže 
zúčastňovať ako spoločník alebo člen v už založenej slovenskej právnickej osobe. Môže 
tiež sama slovenskú právnickú osobu založiť alebo sa stať jediným spoločníkom sloven-
skej právnickej osoby, a to v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným. V takomto 
prípade má zahraničná fyzická osoba rovnaké práva a povinnosti ako slovenské osoby. 
Občan Európskej únie môže zvážiť aj možnosť podnikať na Slovensku prostredníctvom 
zriadenia slovenskej osoby formou majetkovej účasti, kde figuruje ako jej jediný zakla-
dateľ, prípadne spoluzakladateľ.

ZÁVER

V otázke podnikania v rámci Európskej únie je kľúčovým právnym aktom smerni-
ca o službách na vnútornom trhu, ktorá zabezpečuje výhody pre spotrebiteľov a malé 
a stredné podniky na vnútornom trhu Európskej únie. Napriek odstraňovaniu bariér 
a následnej harmonizácii jednotného európskeho trhu služieb „existuje ešte množstvo 
nedostatkov ako napr. pretrvávajúce skryté bariéry obmedzujúce činnosť európskych 
podnikov v hosťujúcich členských štátoch EÚ alebo nedostatočná technická podpora 
jednotných kontaktných miest, jazykové bariéry a iné, ktoré členské štáty musia od-
strániť, aby sa zabezpečilo kvalitné budovanie vnútorného trhu, a  tým aj hospodár-
sky rozvoj a rast zamestnanosti Európskej únie“ (Analýza ekonomických dopadů návrhu 
směrnice o službách na vnitřním trhu, 2006, s. 64).

5 Slovenskou právnickou osobou sa podľa Obchodného zákonníka rozumie právnická osoba so síd-
lom na území Slovenskej republiky.



297VÝKON PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI NA SLOVENSKU …

Sloboda poskytovať služby a sloboda usadiť sa zaručujú mobilitu podnikania a od-
borníkov v rámci Európskej únie. Právo poskytovať služby aj právo usadiť sa na území 
Slovenskej republiky je založené na tom, že na podnikateľa sa v členskom štáte, v kto-
rom službu poskytuje alebo v ktorom sa usadí, vzťahujú rovnaké podmienky, aké sú 
stanovené pre štátnych príslušníkov právnymi predpismi daného členského štátu.

Na záver môžeme konštatovať, že subjekty, ktoré chcú vykonávať podnikateľskú 
činnosť v inom členskom štáte, by si mali zistiť a overiť právne aspekty takýchto ak-
tivít, aby neporušovali právo príslušného štátu a nemuseli čeliť právnym problémom 
na území cudzieho členského štátu. Mali by sa obrátiť na príslušné úrady s otázkou, či 
daný typ aktivity považujú v rámci voľného pohybu služieb za dočasnú alebo trvalú.
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Gabriela Urbanová

Abstrakt
Voľný pohyb osôb ako súčasť vnútorného trhu EÚ a možnosti zamestnať 
sa v  ktoromkoľvek členskom štáte je jedným zo základných pilierov, na 
ktorom je postavená EÚ. Judikatúra práva tento fakt definuje v mnohých 
ohľadoch jasnou úpravou tohto pracovného trhu EÚ. Vedecký článok ana-
lyzuje legislatívnu úpravu voľného pohybu pracovníkov umožňujúcu reali-
záciu tohto trhu. Predkladaný príspevok súčasne poukazuje na bariéry vy-
konávania tohto trhu. Jedným z najväčších problémov, ktorému tento trh 
od roku 2008 čelí, je vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí. Článok 
preto predstavuje návrhy opatrení na úrovni EÚ, zameraných na boj s ne-
zamestnanosťou mladých ľudí.

Kľúčové slová:  nezamestnanosť, pracovný trh, voľný pohyb osôb, mladí 
ľudia.

Abstract
Free movement of persons is an inevitable part of the EU internal market  
and enables employment opportunities in all member states as one of the 
basic pillars on which the EU is founded. The case law defines this fact in 
many ways by clear regulation of this EU labor market. This scientific article 
analyses the legislative regulation of the free movement of workers enabling 
the implementation of these market rules. The purpose of this article is also 



300 Gabriela Urbanová

ÚVOD

Od vypuknutia hospodárskej krízy v roku 2008 až po rok 2016 čelí trh práce v rám-
ci EÚ vysokej miere nezamestnanosti, čo vplýva aj na fungovanie tohto trhu ako celku, 
ktorý je dôležitou súčasťou celkového fungovania princípov, na ktorých je EÚ založe-
ná. Voľný pohyb pracovníkov totiž patrí medzi základné princípy Európskej únie. Je 
zakotvený v článku 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len ZFEÚ) a ďalej 
rozvinutý v sekundárnej legislatíve a judikatúre Súdneho dvora. Na základe primárnej 
a sekundárnej legislatívy EÚ platí, že občania EÚ majú právo: hľadať si zamestnanie 
v inom členskom štáte EÚ; pracovať v danom štáte bez pracovného povolenia; pobývať 
v ňom na tento účel; ostať v ňom aj po ukončení zamestnania; na rovnaké zaobchá-
dzanie ako štátni príslušníci danej krajiny, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, pracov-
né podmienky a všetky ďalšie sociálne a daňové výhody. V rámci práva hľadať si prácu 
majú všetci občania EÚ právo nielen hľadať si zamestnanie v inom členskom štáte EÚ, 
ale aj na rovnakú pomoc od vnútroštátnych úradov práce ako štátni príslušníci daného 
štátu. Rovnako majú právne garantované ostať v inom členskom štáte počas obdobia, 
ktoré je postačujúce na hľadanie práce, uchádzanie sa o konkrétne pracovné miesto 
a uzavretie pracovnej zmluvy. Členský štát nesmie uchádzača o prácu vyhostiť, ak pre-
ukáže, že naďalej hľadá prácu a má skutočnú šancu zamestnať sa.

CIEĽ A METODIKA

Cieľom predkladaného príspevku je analyzovať legislatívnu úpravu voľného pohy-
bu pracovníkov ako súčasť vnútorného trhu EÚ, ktorá podmieňuje fungovanie me-
dzinárodného trhu práce v  rámci EÚ, ako aj analyzovať bariéry vykonávania tohto 
trhu, so špecifickým zameraním sa na nezamestnanosť mladých ľudí. Na účel dosiah-
nutia stanoveného cieľa je v tomto príspevku aplikovaná metóda analýzy, syntézy a ve-
deckej abstrakcie. Metódu vedeckej abstrakcie uplatníme pri abstrahovaní početných 
informácií a teoretických poznatkov, ktoré sa týkajú skúmanej problematiky. Analý-
za, ako vedecká metóda, umožňuje rozčlenenie celku na časti. Je to rozbor vlastností, 

to point out barriers for implementing this form of internal market. One of 
the biggest challenges which is  market facing since 2008, is the high rate 
of young people unmeployment. The paper therefore refers to proposals of 
measures at the EU level aimed at combating youth unemployment.

Keywords: unemployment, labor market, free movement of people, young 
people.

JEL klasifikácia: K310
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vzťahov, faktov, postupujúci od celku k častiam. Umožňuje odhaľovať rôzne stránky 
a vlastnosti javov a procesov, preto ju uplatníme pri kategorizovaní právnej úpravy 
umožňujúcej realizáciu pracovného trhu EÚ, ako aj pri analýze bariér tohto trhu vo 
forme nezamestnanosti mladých ľudí a formách opatrení na podporu zamestnanosti, 
keďže pri písaní je potrebné mať stále na zreteli vopred stanovené ciele. V práci pre-
to uplatníme i metódu syntézy, ktorá umožňuje spájať poznatky získané analytickým 
prístupom.

LEGISLATÍVNA ÚPRAVA VOĽNÉHO POHYBU OSÔB 
V EURÓPSKEJ ÚNII

Podľa ustanovenia článku 45 ZFEÚ obmedzenia práva hľadať si zamestnanie môžu 
byť odôvodnené verejným poriadkom, verejnou bezpečnosťou a ochranou verejného 
zdravia. V súčasnosti sa však uplatňujú ďalšie dočasné opatrenia špeciálne na obča-
nov Chorvátska, ako občanov novej členskej krajiny EÚ. V súvislosti s týmito dočas-
nými pravidlami sa občanov nových členských krajín týka aj tzv. preferenčné pravidlo, 
na základe ktorého majú občania týchto krajín automaticky prednosť v zamestnaní 
pred cudzincami – občanmi z tretích krajín. Prístup nových členských krajín na trh 
práce je podmienený stanovením prechodných období v Zmluve o pristúpení do EÚ. 
Pri zavedení obmedzení platí pravidlo 2 + 3 + 2, spolu sedem rokov možných regulá-
cií zo strany pôvodných členských krajín. Napríklad v prípade Slovenskej republiky 
to znamenalo, že v prvej dvojročnej etape, ktorá trvala od 1. mája 2004 do 30. apríla 
2006, prístup na pracovný trh EÚ závisel od legislatívy jednotlivých členských kra-
jín. Znamenalo to, že na výkon legálnej práce v inej krajine bolo potrebné pracovné 
povolenie. Výnimkou boli Írsko, Veľkej Británia a Švédsko, ktoré okamžite po vstupe 
nových členov do EÚ eliminovali obmedzenia na minimum. Pred uplynutím tohto 
obdobia mali staré členské krajiny povinnosť preskúmať opodstatnenosť zavedenia 
opatrení a  rozhodnúť o  zmiernení, resp. liberalizovaní podmienok prístupu na trh 
práce. Druhé, trojročné ochranné obdobie sa začalo 1. mája 2006. Po preskúmaní 
svojich trhov práce väčšina krajín prehodnotila svoje stanovisko a umožnili krajinám 
EÚ-8 čiastočný alebo úplný prístup k zamestnaniu v  rámci EÚ. Druhé obdobie sa 
skončilo 30. apríla 2009. Potom sa museli členské krajiny vyjadriť, či majú v úmys-
le otvoriť trhy práce. Krajiny môžu predĺžiť vnútroštátne opatrenia o ďalšie dva roky 
iba v prípade hrozby vážnych narušení trhu práce. Tretie obdobie plynulo od 1. mája 
2009 do 30. apríla 2011 a voči Slovensku ho uplatňovali Nemecko a Rakúsko. Počas 
celého prechodného obdobia môžu nové členské krajiny recipročne uplatniť odvetné 
opatrenie v vzťahu ku krajine, ktorá obmedzila prístup ich pracovníkov na život a prá-
cu v danej krajine. V prípade, že členské štáty pocítia hrozbu nerovnováhy trhu práce 
v dôsledku prílevu novej pracovnej sily, môžu zaviesť ochrannú klauzulu – znovu za-
viesť obmedzenia. Prechodné opatrenia sa nevzťahujú na občanov z nových členských 
štátov, ktorí pred vstupom do EÚ alebo po pristúpení legálne pracovali v danej kraji-
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ne 12 mesiacov a viac. Tieto osoby majú na trhy práce EÚ voľný vstup aj so svojimi 
rodinnými príslušníkmi, ktorí s nimi riadne bývajú. Ak sa rodina pripojí k pracovní-
kovi po dátume pristúpenia, voľný prístup na trh práce získa po 18 mesiacoch spo-
lužitia v tejto krajine alebo do tretieho roka po pristúpení. Pre študentov, dôchodcov 
a turistov neexistujú žiadne opatrenia.

PRÁVO NA POBYT A USADENIE SA

Osoby, ktoré sú zamestnané v  inom členskom štáte, môžu v danej krajine aj žiť. 
Hostiteľský štát pritom môže od nich požadovať, aby sa ako migrujúci pracovníci z EÚ 
zaregistrovali na príslušných úradoch6. Ďalšie právne a  administratívne požiadavky 
sa odvíjajú od dĺžky pobytu (do troch mesiacov, viac ako tri mesiace, trvalý pobyt). 
Právo na pobyt v  tom istom členskom štáte majú bez ohľadu na štátnu príslušnosť 
títo rodinní príslušníci: manžel alebo manželka; registrovaný partner (za predpokladu, 
že legislatíva hostiteľského členského štátu považuje registrované partnerstvá za 
rovnocenné s manželstvom); priami potomkovia, ktorí sú mladší ako 21 rokov, alebo 
sú nezaopatrenými osobami; závislí priami príbuzní po vzostupnej línii (napr. rodičia, 
starí rodičia). Súčasne platí, že členské štáty musia takisto uľahčiť vstup iných neza-
opatrených rodinných príslušníkov pracovníka alebo členov jeho domácnosti, najmä 
v prípade iných členov rodiny pracovníka, ktorí si zo zdravotných dôvodov vyžadujú 
osobnú starostlivosť. Toto opatrenie sa vzťahuje aj na partnera, s ktorým pracovník pre-
ukázal trvalý vzťah. V prípade rozvodu, anulovania manželstva, ukončenia registrova-
ného partnerstva, smrti alebo odchodu pracovníka nestrácajú za určitých podmienok 
jeho rodinní príslušníci svoje právo na pobyt.

Súdny dvor Európskej únie zaručuje, aby právo Európskej únie dodržiavali členské 
štáty a orgány a inštitúcie Európskej únie, a zaručuje, aby sa právo Európskej únie do-
držiavalo pri výklade a uplatňovaní zmlúv zakladajúcich Európsku úniu a právnych no-
riem prijatých orgánmi Európskej únie (Bérešová, 2013). Ako je ustanovené v Zmluve 
o fungovaní Európskej únie a zdôraznené prostredníctvom judikatúry Súdneho dvora 
Európskej únie, sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať služby zaručujú mobilitu pod-
nikania a odborníkov v rámci EÚ. Právo usadiť sa zahŕňa i právo začať vykonávať a vy-
víjať samostatnú zárobkovú činnosť, založiť a riadiť podnik s cieľom vykonávať trvalú 
činnosť stálej a nepretržitej povahy, a to za rovnakých podmienok, aké sú stanovené 
pre štátnych príslušníkov právnymi predpismi daného členského štátu, ktoré sa týkajú 
usadenia. Sloboda poskytovať služby sa uplatňuje na všetky služby, ktoré sa bežne po-
skytujú za odmenu, pokiaľ ich neupravujú ustanovenia o voľnom pohybe tovaru, ka-
pitálu a osôb. Poskytovateľ služieb môže dočasne vykonávať svoju činnosť v členskom 

6 Smernica ES 2004/38 o práve občanov Únie a  ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať 
a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov.
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štáte, v ktorom sa služba poskytuje, a to za rovnakých podmienok, aké tento členský 
štát uplatňuje voči svojim štátnym príslušníkom.

VÝNIMKY

Podľa ZFEÚ sa sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať služby nevzťahujú na čin-
nosti súvisiace s výkonom štátnej moci (článok 51 ZFEÚ). Táto výnimka je však ob-
medzená jej úzkym výkladom: výnimky sa môžu vzťahovať len na tie osobitné činnosti 
a funkcie, ktoré zahŕňajú výkon úradnej moci. Určitú kategóriu povolania je možné 
vylúčiť len vtedy, ak sa celá činnosť týka výkonu úradnej moci, alebo ak je určitá čin-
nosť v rámci tohto povolania, ktorá sa týka výkonu úradnej moci, nedeliteľnou súčas-
ťou iných činností.

Výnimky umožňujú členským štátom neuplatňovať tieto slobody na výrobu vojen-
ského materiálu či obchod s ním (článok 346 ods. 1 písm. b) ZFEÚ) a zachovať práv-
ne predpisy týkajúce sa cudzích štátnych príslušníkov s ohľadom na verejný poriadok, 
verejnú bezpečnosť a verejné zdravie (článok 52 ods. 1 ZFEÚ).

BARIÉRY NA TRHU PRÁCE EÚ

Medzi hlavné bariéry pracovného trhu EÚ v súčasnosti určite nemožno zaradiť legis-
latívne podmienky opísané v predchádzajúcej časti. Veľkým problémom, ktorému EÚ 
v tejto oblasti dlhodobo čelí, je praktické vykonávanie práce na tomto trhu z dôvodu vy-
sokej miery nezamestnaných ľudí. Podľa údajov Eurostatu bolo v decembri 2015 v EÚ 
celkovo bez práce 21,944 milióna ľudí, z toho 16,750 milióna v rámci eurozóny. Na 
druhej strane v porovnaní s decembrom 2014, toto číslo pokleslo o 2,026 milióna ľudí.

NEZAMESTNANOSŤ MLADÝCH ĽUDÍ

Jednou z najproblematickejších oblastí v posledných rokoch je výška miery neza-
mestnanosti mladých ľudí, ktorá už viacero rokov dosahuje dramatickú úroveň a ďalej 
sa zvyšuje. V EÚ je totiž momentálne okolo 4,454 milióna mladých ľudí bez práce7, 
čo predstavuje mieru nezamestnanosti 19,7 %. To znamená, že približne každý piaty 
Európan do 25 rokov si nedokáže nájsť v štáte, v ktorom žije, zamestnanie. Ešte šoku-
júcejší je fakt, že vyše 7 miliónov mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov nemá nielen 
zamestnanie, ale ani neštuduje či nepodstupuje žiadnu odbornú prípravu. Napríklad 
na Slovensku bola nezamestnanosť mladých v roku 2015 vo výške 26,9 % (7. najvyššia 
hodnota spomedzi EÚ-28). V krajinách ako Grécko alebo Španielsko sa však vyšplhala 
až nad úroveň 50 %. Tieto údaje sú viac než alarmujúce, keďže takáto situácia nielen-

7 Podľa údajov Eurostatu k 31. 12. 2015.
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že zhoršuje kvalitu života, spôsobuje mizériu a strach z budúcnosti miliónov mladých 
ľudí naprieč Európou, ale i ohrozuje celkovú ekonomickú a sociálnu stabilitu na našom 
kontinente. EÚ preto vyvinula viaceré nástroje s cieľom pomôcť členským štátom vy-
rovnať sa s touto pohromou, ktorá postihuje toľko mladých ľudí.

PROBLÉM DEMOGRAFICKEJ SITUÁCIE 
NA TRHU PRÁCE

Za druhú najväčšiu výzvu na medzinárodnom trhu práce EÚ možno napriek sú-
časnej nelichotivej situácii s nezamestnanosťou ľudí považovať v dlhodobom kontex-
te demografický pokles a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Predpokladá sa, že 
v Európe sa medzi rokmi 2013 a 2020 zníži počet obyvateľov v produktívnom veku 
(15 – 64 rokov) o 7,5 milióna (–2,2 %), zatiaľ čo v celej zóne OECD bude rovnakou 
mierou rásť. Pri nulovej migrácii by počet obyvateľov v produktívnom veku v 28 člen-
ských krajinách klesol do roku 2020 ešte viac, a to až o 11,7 milióna (–3,5 %). Nejde 
však len o demografické dôsledky – trh práce je dynamický a povolania sa menia. Ne-
dostatok kvalifikovanej pracovnej sily a nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými 
zručnosťami sa stanú v EÚ kľúčovými otázkami. Z európskeho prieskumu podnikov 
v roku 2013, ktorý zrealizovala nadácia Eurofound, vyplýva, že napriek voľným kapa-
citám na trhu práce má 40 % spoločností v EÚ ťažkosti pri hľadaní pracovníkov so 
zodpovedajúcou kombináciou zručností. Z dostupných dôkazov je zrejmé, že potreby 
väčšiny krajín OECD v oblasti pracovnej sily sa v nasledujúcom desaťročí budú sústre-
ďovať na špecifické povolania – najmä s požiadavkami na vysokú kvalifikáciu, ale aj na 
strednú úroveň kvalifikácie.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí je jedným z nástrojov, ktorých 

cieľom je prispieť k dosiahnutiu cieľov politík spojených so zárukou pre mladých ľudí 
v oblastiach Európy najviac postihnutých nezamestnanosťou mladých ľudí. Európsky 
parlament sa preto rozhodol v roku 2015 uvoľniť na boj proti nezamestnanosti mla-
dých 1 mld. eur a dostať tak na pracovný trh viac ako 650 000 mladých Európanov. 
Okrem finančných prostriedkov, ktoré patria do dlhodobej stratégie Európa 2020, in-
štitúcie EÚ vytvárajú aj programy na zvýšenie zamestnanosti mladých, akým je na-
príklad Mládež v pohybe, komplexný balík politických iniciatív v oblasti vzdelávania 
a zamestnanosti mladých ľudí v Európe či iniciatívy na zníženie nezamestnanosti Príle-
žitosti pre mladých a Program pre nové zručnosti a pracovné miesta. Slovensko si tak-
isto uvedomuje, že nezamestnanosť mladých je veľmi akútny problém i na národnej 
úrovni.
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Bohužiaľ členské štáty túto iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, kto-
rá sa môže využiť v regiónoch s nezamestnanosťou mladých ľudí vo veku 15 – 25 ro-
kov prekračujou 15 %, nevyužili dostatočne. Jedným z dôvodov je nedostatok verej-
ných prostriedkov vyčlenených na projekty, ktoré mladým ľuďom ponúkajú pracovné 
miesto, stáž alebo odbornú prípravu. Členské štáty najviac postihnuté nezamestnanos-
ťou mladých ľudí majú totiž aj najväčšie ťažkosti so zabezpečením spolufinancovania.

Súčasne sa objavujú ďalšie obavy, že členské štáty nebudú schopné využiť navýšené 
prostriedky skutočne efektívne. Mnoho poslancov Európskeho parlamentu, ako i od-
borníkov na problematiku nezamestnanosti si myslí, že vlády členských krajín peniaze 
investujú iba do dočasných programových riešení, v rámci ktorých sa vytvoria nestabil-
né miesta namiesto toho, aby sa tvorili naozaj dlhodobo udržateľné a kvalitné pracov-
né príležitosti, o ktoré budú mať mladí ľudia skutočný kariérny záujem a nebudú ich 
brať iba ako dočasnú nevyhnutnosť, prostredníctvom ktorej si na čas zaplatia náklady 
na život. Veď už teraz je vysoké percento mladých ľudí nútených pracovať na rôzne 
formy dohody, skrátený pomer alebo sú doslova „dotlačení“ do živnosti, čím si firmy 
šetria náklady.

Na základe charakterizovanej situácie možno konštatovať, že celkový hospodár-
sky rast, ako i kariérne ambície mladých ľudí získavajú vážne trhliny. Ďalším vážnym 
problémom je celková nepripravenosť mladých ľudí na trh práce. V celej EÚ možno 
pozorovať veľký rozdiel medzi študijnými odbormi najviac preferovanými študentmi 
(najmä v  oblasti sociálnych vied) na jednej strane a  dopytom po iných druhoch 
odborníkov zo strany zamestnávateľov na druhej strane. Celkovo preto budúca udrža-
teľná zamestnanosť závisí od súčasných investícií do vzdelávania a odbornej prípravy 
mladých ľudí a  od reforiem, ktoré vzdelávajúcim sa osobám uľahčujú prechod me-
dzi rôznymi druhmi a úrovňami vzdelávania a od vzdelávania k zamestnaniu. V tom-
to kontexte sú mimoriadne dôležité prierezové zručnosti, ako sú podnikanie, digitál-
na kompetencia a riešenie problémov, či už sa rozvíjajú prostredníctvom formálneho 
vzdelávania, neformálneho vzdelávania alebo neformálneho učenia.

V súvislosti s problémom demografickej situácie na trhu práce EÚ, ktorá v tejto ob-
lasti úzko spolupracuje s OEDC, EÚ prináša tri vzájomne súvisiace opatrenia:
• Podpora pracovnej mobility v rámci EÚ s cieľom zabezpečiť lepšie rozloženie zruč-

ností.
• Lepšia integrácia migrantov z nečlenských štátov EÚ s cieľom lepšie využívať ich 

zručnosti.
• Pritiahnutie kvalifikovaných migrantov, ktorých trh práce v EÚ potrebuje.
• Podpora pracovnej mobility v rámci EÚ.

Prínos mobilných pracovníkov v EÚ k celkovému rastu zamestnanosti je zjavný – 
ľudia, ktorí sa pohybujú vo viacerých krajinách EÚ, dosahujú vyššiu mieru zamestna-
nosti (68 %) v porovnaní s tými, ktorí sa zdržiavajú v jednej krajine (64,5%). Okrem 
toho presun pracovnej sily a zručností z regiónov a krajín s menším dopytom tam, kde 
sú potrebné, znamená, že sa vďaka mobilite ľudské zdroje v EÚ využívajú efektívnejšie.
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OECD (2012) vo svojich správach uvádza, že na ďalšie odstraňovanie prekážok mo-
bility sú potrebné ďalšie politické opatrenia. Podpora pracovnej mobility v rámci EÚ 
si tiež vyžiada lepšie nástroje na zosúladenie zručností s reálnymi potrebami a väčšiu 
podporu učenia sa jazykov.

ZÁVER

Celkovo možno konštatovať, že vytvorenie vnútorného trhu EÚ, ktorý umožnil 
vznik medzinárodného trhu práce s  možnosťou voľného prístupu občanov EÚ na 
pracovné trhy všetkých ostatných členských štátov, je jedným zo základných pilierov, 
na ktorých je postavená EÚ. Tento pracovný trh poskytuje všetkým obyvateľom EÚ 
oveľa väčšie možnosti pracovného uplatnenia sa, ako by mali na trhu práce svojej 
krajiny. Na druhej strane veľkosť tohto trhu, ako aj prepojenosť jednotlivých ekono-
mík so sebou prináša aj množstvo problémov a výziev. Od začatia fungovania jednot-
ného trhu EÚ uplynulo už vyše 20 rokov, čo umožnilo vo veľkej miere nastaviť dobre 
fungujúci právny rámec a podmienky pre tento medzinárodný pracovný trh EÚ. V sú-
časnosti však EÚ musí čeliť v  tejto oblasti novým veľkým výzvam v podobe vysokej 
nezamestnanosti v celej EÚ a strategickému problému do budúcnosti v podobe nízkej 
miery aktívneho obyvateľstva. EÚ preto v  tejto oblasti vytvorila viacero programov, 
ktorými sa snaží tieto výzvy prekonať. Úspešnosť cesty programov, ktoré si EÚ v tejto 
fáze zvolila, uvidíme v každodennom živote a schopnosti uplatniť sa na trhu práce jed-
notlivých obyvateľov EÚ.
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ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU 
V RAKÚSKU

DEVELOPMENT OF TOURISM 
IN AUSTRIA

Jarmila Wefersová

Abstrakt
Vedecký príspevok skúma rozvoj cestovného ruchu v Rakúsku a súčasné 
podmienky jeho udržateľného rozvoja. Vzhľadom na to, že Rakúsko je 
členský štát Európskej únie od roku 1995, právne predpisy Európskej únie 
sú preň záväzné v plnom rozsahu aj v odvetví cestovného ruchu. Európ-
ska únia v rámci formovania vnútorného trhu umožňuje občanom člen-
ských štátov bezproblémovú slobodu pohybu pracovníkov. Voľný pohyb 
pracovných síl v rámci Európskej únie zmierňuje problémy s nedostatkom 
kvalitných pracovných síl v  tomto odvetví. Príspevok skúma aj vývojové 
tendencie a strategické oblasti pre rozvoj tohto odvetvia, ktoré si cestovný 
ruch v Rakúsku z hľadiska dlhodobej perspektívy bude vyžadovať. Príspe-
vok analyzuje určité zásadné opatrenia, pretože systém poskytovania slu-
žieb v oblasti cestovného ruchu je determinovaný okrem iného aj ľudskými 
zdrojmi. Pokúšali sme sa nájsť spoločné kritériá a požiadavky pre cestovný 
ruch, ktoré by umožnili ešte optimálnejší rozvoj cestovného ruchu.

Kľúčové slová:  odvetvie cestovného ruchu, štátna pomoc, rozvoj cestovného 
ruchu, vývojové tendencie.

Abstract
This scientific article focuses on the development of tourism in Austria 
and  current conditions of its sustainable development. Considering the 
fact Austria is a member state of the European Union since 1995,  the legal 
regulations of the European Union are binding on Austria in full size, as 
well as, in the sector of tourism. The European Union offers to all  citizens 
of their  member states an unproblematic freedom of labour force move-
ment within the framework of the Single Market. The possibility of free 
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ÚVOD

Rakúsko predstavuje tradičnú krajinu cestovného ruchu s  výrazným turistickým 
imidžom v celom svete. Cestovný ruch a odvetvie voľného času hrajú dôležitú úlohu 
v  rakúskom národnom hospodárstve. Toto odvetvie veľmi priaznivo vplýva na hos-
podársky rast a zamestnanosť v mnohých regiónoch. Súčasne cestovný ruch prispieva 
k  hospodárskemu a  sociálnemu rozvoju a  k  integrácii vidieckych, horských oblastí, 
okrajových a vzdialených regiónov. Spolkové odvetvie cestovného ruchu a voľného času 
je organizované v šiestich odborných zväzoch s 90 000 živnostenskými podnikmi. Pria-
ma a nepriama vytvorená hodnota odvetvia cestovného ruchu bola v roku 2014 podľa 
satelitného účtu cestovného ruchu – Tourism Satellite Account TSA okolo 48,8 mld. 
eur, čo predstavuje 14,8 % HDP. Rakúsky cestovný ruch zaujíma v rámci medzinárod-
ného cestovnému ruchu výbornú pozíciu. V roku 2014 bolo dosiahnutých 37,6 mil. 
príchodov (nárast o 1,9 %) a 131,9 mil. prenocovaní (pokles o 0,5 %). Národohos-
podársky efekt cestovného ruchu sa odzrkadľuje aj v  efektoch zamestnanosti. Podľa 
satelitného účtu cestovného ruchu bol priamy a nepriamy efekt zamestnanosti v počte 
618 900 zamestnaných po prepočte na plné pracovné úväzky. Cestovný ruch a odvet-
vie voľného času generujú týmto počtom skoro jednu pätinu pracovných miest na plný 
úväzok. Príjmy zo zahraničného cestovného ruchu boli vo výške 15,5 mld. eur. Cel-
kové výdavky turistov a obchodných cestujúcich tvorili v roku 2014 podľa satelitného 
účtu cestovného ruchu 35,9 mld. eur (Wirschaftkammer Österreich, 2015).

Rozvoj a podpora cestovného ruchu patrí aj medzi priority Európskej únie. Daná 
oblasť je upravená vo viacerých právnych aktoch a dokumentoch Európskej únie. Pre 
Spolkové ministerstvo pre vedu, výskum a hospodárstvo Rakúskej republiky, oddele-
nie podpory cestovného ruchu bol vypracovaný materiál „Štrukturálne fondy EÚ pre 
cestovný ruch v období 2014 – 2020“. Obsah tohto materiálu tvoria vývojové tenden-

labour force movement   within the European Union reduces the shortage 
of high quality workers in this sector. The article also examines develop-
ment trends and strategic fields for the development of this sector that will 
be needed in austrian tourism in view of long-term prospects in the future. 
The article analyzes some basic measures because the provision of services 
in tourism is determined amongst other things by human ressources. We 
have tried to find common criteria and demands on tourism that could 
encourage and enable n even better tourism development.

Keywords: sector of tourism, state support, development of tourism, 
development trends.

JEL klasifikácia: L83
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cie cestovného ruchu, výzvy, stratégie a implementácia stratégií rakúskeho cestovného 
ruchu v súlade so stratégiou Európa 2020.

Vzhľadom na to, že Rakúsko je členský štát Európskej únie od roku 1995, právne 
predpisy Európskej únie sú záväzné pre Rakúsko v plnom rozsahu aj v odvetví cestov-
ného ruchu. V rámci vytvárania vhodných podmienok na podnikanie bol odstránený 
inštitút diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, t. j. domáce a zahraničné subjekty 
majú rovnaké práva a povinnosti.

V súvislosti s vnútorným trhom Európska únia kladie dôraz na trvalo udržateľný 
rozvoj Európy, sociálne trhové hospodárstvo, vysokú úroveň ochrany životného pro-
stredia, sociálnu spravodlivosť, rovnosť medzi ženami a mužmi, vytvorenie hospodár-
skej a menovej únie, solidaritu medzi generáciami, ochranu práv detí.

V súhrne môžeme povedať, že tieto ciele sú totožné aj s cieľmi Rakúska. Práve Ra-
kúsko v Európskej únii dosahuje vďaka silnej sociálnej politike, dobrým rámcovým pod-
mienkam na podnikanie v  rámci obchodných a  živnostenských činností nízku mieru 
nezamestnanosti, hospodársky rast, dobré podmienky na prácu a dôstojnú kvalitu života.

Nezanedbateľné nie sú v tomto odvetví problémy ľudských zdrojov cestovného ru-
chu a s nimi spojená etika v manažmente ľudských zdrojov. Etický cestovný ruch je aj 
predmetom dokumentu „Globálny etický kódex pre cestovný ruch“, ktorý bol vydaný 
Svetovou organizáciou cestovného ruchu UNWTO. UNWTO je hlavný predstaviteľ 
záujmov medzinárodného cestovného ruchu na úrovni vlád a oficiálnych orgánov vo 
svetovom meradle (Gúčik, 2011).

CIEĽ A METODIKA

Príspevok sa zaoberá rozvojom cestovného ruchu v Rakúsku. Cieľom príspevku je 
sumarizácia silných stránok a príležitostí pre udržateľný rozvoj cestovného ruchu v Ra-
kúsku, vývojové tendencie a strategické oblasti rozvoja tohto odvetvia, ako i problémy 
v tomto odvetví súvisiace s nedostatkom kvalitných pracovných síl.

Pri spracovaní príspevku boli využité hlavne zahraničné publikácie, príspevky vo 
vedeckých a odborných časopisoch, ale v značnej miere aj rakúske internetové zdroje. 
Výskumná sonda bola realizovaná prostredníctvom dotazníka v súvislosti s pracovnými 
silami v cestovnom ruchu. Stratégia výskumu je založená na analýze a syntéze dostup-
ných informačných zdrojov a výskumého prieskumu menšieho rozsahu.

UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU 
V RAKÚSKU

Prostredníctvom prieskumu subjektov cestovného ruchu, ako i  analýzou rôznych 
rakúskych zahraničných zdrojov sme zistili nasledujúce silné stránky cestovného ruchu 
a príležitosti na jeho udržateľný rozvoj:
• silná tradícia cestovného ruchu a prírodný potenciál – Východné Alpy,
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• Národný park Vysoké Taury – Hohe Tauern chránené oblasti, ľadovce s dobre zna-
čenou sieťou turistických chodníkov,

• kultúrne dedičstvo, hudba, zvyky, folklór,
• početné malé a stredné podniky cestovného ruchu rodinného charakteru,
• ekoturistické podniky,
• inštitucionálna podpora podnikov cestovného ruchu a regiónov (Rakúska hotelová 

a turistická banka),
• Rakúsko  – reklama (Österreich Werbung), Urlaub am Bauernhof  – internetové 

portály,
• vybavenosť horskými dopravnými zariadeniami a technické zasnežovanie,
• nižšia daň z pridanej hodnoty (13 %) pre ubytovacie hotelové služby,
• vybudovaná sieť verejných miestnych a  regionálnych združení a  turisticko-infor-

mačných kancelárií,
• pracovné sily zo SRN a východoeurópskych krajín,
• výhody z  členstva v  Európskej únii  – nárast počtu hostí z  EÚ, voľný pohyb 

pracovných síl, Európske fondy pre regionálny rozvoj,
• obozretná politika rakúskeho štátu, neutralita,
• vyváženosť letného a zimného cestovného ruchu,
• rozširovanie celoročného cestovného ruchu inováciou produktov pre rôzne generá-

cie a rôzne sociálne skupiny.
Rozvoj cestovného ruchu predstavuje príspevok tohto odvetvia k stabilizácii ekono-

miky v krajine a regiónoch a k vytváraniu nových pracovných príležitostí.

PROBLÉMY ĽUDSKÝCH ZDROJOV 
V CESTOVNOM RUCHU RAKÚSKA

Cestovný ruch je pracovne intenzívny sektor hospodárstva a  v  dôsledku koope-
rácie s  inými odvetviami vytvára aj v  iných sektoroch pracovné miesta. Politika za-
mestnávania pracovníkov v sektore cestovného ruchu je v súčasnosti aktuálnou témou 
v Rakúsku. Všeobecne je známy fakt, že v sektore cestovného ruchu pracujú zamest-
nanci bez odbornej kvalifikácie a bez odbornej praxe. V danom sektore sa na rozvoji 
významnou mierou podieľajú aj zamestnanci s migračným pozadím alebo zo zahra-
ničia, často označovaní ako „ekonomickí migranti“. Dôvodov na migráciu je viacero, 
ale podstatným dôvodom je vykonávanie pracovnej činnosti za vyššiu mzdu ako 
v domovskom štáte. Európska únia v  rámci formovania vnútorného trhu umožňuje 
občanom členských štátov bezproblémovú slobodu pohybu pracovníkov. Túto slobodu 
využívajú najmä občania z členských štátov EÚ. Pohybu pracovnej sily z nečlenských 
štátov EÚ pomáha aj smernica 2003/86/ES ustanovujúca spoločné podmienky, za kto-
rých môžu štátni príslušníci tretích krajín s riadnym pobytom v EÚ uplatniť svoje prá-
vo na zlúčenie so svojimi rodinnými príslušníkmi z nečlenských krajín EÚ (Ú. v. ES 
L 251, 3. 10. 2003).
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Úspešnému zavádzaniu politiky riadenia ľudských zdrojov v cestovnom ruchu bráni 
dlhodobá a neistá návratnosť investícií, sezónnosť odvetvia, veľkosť podnikov a zaria-
dení, fluktuácia zamestnancov, rozvoj ďalšieho vzdelávania zamestnancov. Ďalej mô-
žeme spomenúť štruktúru zamestnancov, najmä čo sa týka druhu pracovného pome-
ru, rozdeľovanie zodpovedností a kompetencií pri multifunkčnosti – viacfunkčnosti 
pracovného miesta v malých podnikoch, zloženie pracovných tímov a, samozrejme, aj 
veľmi nízke odmeňovanie za vykonanú prácu. Cestovný ruch v Rakúsku si bude z hľa-
diska dlhodobej perspektívy vyžadovať určité zásadné opatrenia, pretože systém posky-
tovania služieb v oblasti cestovného ruchu je determinovaný okrem iného aj ľudskými 
zdrojmi. Dnešný globalizovaný svet má podobu mnohých kultúrnych spoločenstiev, 
ktoré nežijú izolovane, naopak, dochádza k stretu kultúr, pričom každá má svoje špeci-
fiká a odlišnosti (Milošovičová, 2013). Znamená to, že migrujúci pracovníci sa musia 
integrovať do spoločnosti a musia dodržiavať pravidlá a hodnoty spoločnosti. Voľné 
pracovné miesta v cestovnom ruchu sú často obsadzované príležitostnými pracovník-
mi, resp. pracovníkmi, ktorí si momentálne hľadajú prácu na trhu na zabezpečenie 
svojich životných a  sociálnych potrieb, aby sa zbavili prekariátu. Prekariát označuje 
pracovnoprávne vzťahy v Rakúsku, v ktorých mzda zamestnanca nepokrýva existenčné 
potreby zamestnanca ani na úrovni existenčného minima napriek tomu, že zamestna-
nec pracuje na plný úväzok. Hovoríme o tzv. prekérnych pracovných vzťahoch. Preka-
riát v súčasnosti vzrastá a je negatívnym dôsledkom liberalizácie v pracovnoprávnych 
vzťahoch. Priame pracovné miesta a ekvivalenty plných pracovných miest v cestovnom 
ruchu 2012 podľa satelitného účtu cestovného ruchu (TSA – Tourism Satellite Account) 
tvorili spolu absolútne 326 300 pracovných miest (1 osoba môže mať aj viacero miest, 
pracovný pomer na kratší pracovný čas, zmluvu o nezávislej činnosti – Freier Dienstver-
trag, zmluvu o práci nepatrného rozsahu – Geringfügige Beschäftigung). Zamestnanecké 
pracovné miesta predstavovali 223 800 pracovných miest (ekvivalenty plných úväz-
kov), podnikatelia, pracovné zmluvy o nezávislej činnosti, o práci nepatrného rozsahu, 
zmluvy o dielo zabezpečili 38 200 pracovných miest.

Tabuľka 1 Vývoj počtu pracovníkov v cestovnom ruchu v rokoch 2009 – 2013

Rok Pracovníci v cestovnom ruchu spolu Zahraniční pracovníci v cestovnom ruchu

2009 195 843 64 634

2010 200 331 68 218

2011 205 120 74 465

2012 191 607 77 703

2013 195 896 83 647

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Statistik Austria, WIFO.
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Ak sledujeme vývoj zamestnanosti v cestovnom ruchu za roky 2009 až 2013, pozoru-
jeme vplyv finančnej krízy, keď v roku 2011 zamestnanosť dosahuje vrchol, a to v počte 
205 120 zamestnancov, a v roku 2012 prichádza k silnému poklesu zamestnancov na 
191 607. Zaujímavé je, že počty zahraničných pracovníkov v uvedenom období nekle-
sajú, ale stúpajú. Predpokladáme, že kvalitné, lacné pracovné sily zo zahraničia a hlav-
ne z bývalých socialistických krajín, teda hlavne z Maďarska a zo Slovenska, nahradzujú 
domácich pracovníkov.

Najnižší priemerný ročný príjem bol dosiahnutý v  ubytovacích a  stravovacích 
zariadeniach, a  to 10 069 €. Rezorty umenie, zábava a  zotavenie a  iné hospodárske 
služby dosiahli 13 921 €. Odvetvie s najvyšším priemerným ročným príjmom vo výš-
ke 53 236 € bolo v roku 2013 energetické odvetvie, za ním nasledovali finančné a po-
isťovacie služby s príjmom 42 726 € a odvetvie informačných komunikácií s ročným 
príjmom 40 847 € (Statistik Austria, 2014. Lohnsteuer- und HV-Daten, bez učňov) 
(RECHNUNGSHOF.GV.AT).

V rakúskom pracovnom práve sú aktérmi sociálni partneri. Sociálni partneri do-
hodli v roku 2015 kolektívnu zmluvu pre zamestnancov v hotelierstve a gastronómii. 
V tejto novej kolektívnej zmluve došlo k zníženiu členenia skupín zamestnancov z 10 
tried na 6 tried. Príplatky za prácu boli zjednotené. So stanovenou novou minimálnou 
mzdou 1 400 € sa toto odvetvie stáva o  niečo atraktívnejšie vzhľadom na kariérny 
rast. Nová schéma odmeňovania zhodnocuje odborné vzdelanie. Súčasťou kolektív-
nej zmluvy sa stala aj možnosť prepočítavania odpracovaných hodín zamestnaných na 
plný úväzok na dĺžku 26 týždňov, čím sa vyrovnajú sezónne alebo celoročné výkyvy 
a zamestnancov možno flexibilnejšie zaradiť. Prepočítavanie odpracovaných hodín pri 
vysokom počte nadčasových hodín predlžuje pre zamestnancov dobu poistenia a plat-
by príspevkov do sociálnych a zdravotných fondov (RECHNUNGSHOF.GV.AT).

VÝ VOJOVÉ TENDENCIE A STRATEGICKÉ OBLASTI 
CESTOVNÉHO RUCHU

Štúdie a  výskum trhu ukazujú, že ekologické a  sociálne témy sa stávajú stále 
dôležitejšími u  európskych spotrebiteľov cestovného ruchu. Dopyt po „zelených 
produktoch“ alebo férových produktoch stúpa, hovoríme o ekoturistických produktoch. 
Ekoturistický produkt by mal podľa Leutholda (2001) spĺňať tieto kritériá: environ-
mentálna a prírodná nenarušiteľnosť, sociálny a ekonomický súlad, kultúrna citlivosť, 
zmysel pre zodpovednosť (spoločenská zodpovednosť), perspektíva trvalej udržateľ-
nosti, participácia lokálneho obyvateľstva v rozhodovacom procese, regionálny rozvoj 
s finančným príspevkom pre chránené územia ako hlavná atrakcia prostredia ekotu-
ristického produktu. Rakúsko je sčasti ekoturistickou destináciou. Ekoturizmus má 
výborné prírodné podmienky, je spojený s pobytom na horách, vysokohorskou a pe-
šou turistikou v  oblasti východných Álp, v  ktorých údoliach sa udržal autentický, 
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tradičný konzervatívny spôsob života a myslenia. Návštevníci Rakúska sú motivovaní 
prírodnou scenériou, ako aj environmentálnym správaním obyvateľstva. Rakúsko už 
dávno odhlasovalo v referende odmietnutie atómovej energie. Postavená atómová elek-
tráreň sa stala múzeom a  školiacim strediskom pre environmentálne záležitosti. Asi 
polovica prenocovaní má znaky motivácie pre ekoturistické pobyty. Národná marke-
tingová agentúra ÖW – Rakúska reklama odhaduje, že 90 % produktov Rakúska je 
založených na ekoturistických aktivitách (Borovský, 2008). Rakúsko integruje outdoo-
rové aktivity v prírode do väčšiny svojich produktov a celkovej identity značky, čím sa 
do kampaní dostal prvok intenzívneho a autentického zážitku.

Analýzy expertov pre stratégiu cestovného ruchu ukazujú, že rakúsky cestovný ruch 
stagnuje už tri roky a vzďaľuje sa od dynamiky medzinárodného dopytu.

Prognózy vývoja cestovného ruchu ukazujú, že cestovný ruch by mohol zaznamenať 
rast, ale závisí to od viacerých faktorov:
• stabilita ekonomického prostredia v Európe,
• zatraktívnenie pracovných miest pre mladých ľudí,
• posilnenie konkurencieschopnosti malých a  stredných podnikov pôsobiacich 

v oblasti cestovného ruchu,
• efektívne poskytovanie finančných zdrojov z verejného rozpočtu.

Stratégia cestovného ruchu Spolkového ministerstva pre vedu, výskum a hospodár-
stvo Rakúskej republiky „Nové cesty v  cestovnom ruchu“, ako aj každoročné akčné 
plány cestovného ruchu, ktoré sú odsúhlasované štátom a spolkovými krajinami, ob-
sahujú ďalej uvedené oblasti. V rámci podpory rozvoja cestovného ruchu sú niektoré 
aktivity podporované aj z  finančných zdrojov Európskej únie, najmä z  Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja (Bundesministerium für Wirtschaft, Forschung und Wis-
senschaft).

Strategické oblasti rozvoja cestovného ruchu sa týkajú:
1. Zlepšenia marketingovej stratégie cestovného ruchu: koordinovaná marketingová 

stratégia s miestnou a územnou samosprávou; výraznejšia finančná podpora štátnej 
propagácie Rakúska by mala byť zameraná nielen na domácu, ale aj zahraničnú 
klientelu; marketingové aktivity zacieliť na vybrané trhy krajín EÚ a na perspektív-
ne ázijské trhy; oslovovať klientelu z vyšších stredných príjmových tried.

2. Zlepšenia právneho rámca, stabilita právneho prostredia, zohľadňovanie požiada-
viek malých a stredných podnikateľov, vytváranie lepších právnych vzťahov pre za-
mestnancov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu a ich rodinných príslušníkov.

3. Zlepšenia postavenia zamestnancov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu: zlep-
šenie ochrany sociálnych práv a  integrácia rodiny; zvyšovať podiel kvalifikovanej 
pracovnej sily v podnikoch cestovného ruchu; jej odmeňovaniu venovať väčšiu po-
zornosť; prípravu odborníkov pre cestovný ruch prispôsobiť trendom globalizácie 
a internacionalizácie aj na etickú zodpovednosť voči zákazníkovi a vlastníkovi pod-
niku.
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4. Financovania rozvoja cestovného ruchu má pomôcť najviac znevýhodneným regió-
nom prostredníctvom podpory investícií a vytvárania pracovných miest na trvalo 
udržateľnom základe. Účelom finančnej pomoci je podpora rozširovania, racionali-
zácie, modernizácie a diverzifikácie hospodárskych činností subjektov pôsobiacich 
v cestovnom ruchu.

5. Podnikové investície by mali modernizovať prevádzky, zefektivizovať energetické 
zdroje, budovať hotely vyšších tried, prispieť k tvorbe produktov a nových atrakcií, 
rozvíjať doplnkové služby na vyplnenie voľného času dovolenkárov.

6. Rozvoj infraštruktúry: zlepšiť dopravné spojenia a rozšíriť spoluprácu medzi obca-
mi a strediskami poskytujúcimi služby cestovného ruchu.

7. Posilňovanie konkurencieschopnosti na princípe kvality poskytovanej služby: pod-
porovať zavádzanie systémov kvality v zariadeniach cestovného ruchu.
Stratégia cestovného ruchu by sa mala v Rakúsku uplatňovať takým spôsobom, aby 

pomohla zvýšiť životnú úroveň obyvateľstva v navštevovaných regiónoch.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Pre ďalší rozvoj cestovného ruchu a konkurencieschopnosť predstavujú v budúc-
nosti nebezpečenstvo nedostatok kvalitných pracovníkov a  prevaha pracovných síl 
s migračným pozadím z členských štátov Európskej únie, ktorých úroveň sociálneho 
zabezpečenia je na inej úrovni ako u domácich pracovníkoch. K zlepšeniu postavenia 
zamestnancov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu by bolo potrebné zlepšiť ochra-
nu sociálnych práv a  integráciu rodiny, zvyšovať podiel kvalifikovanej pracovnej sily 
v podnikoch cestovného ruchu, venovať väčšiu pozornosť jej odmeňovaniu, prispôso-
biť prípravu odborníkov pre cestovný ruch trendom globalizácie a internacionalizácie, 
požiadavke etickej zodpovednosti voči zákazníkovi a vlastníkovi podniku. Otázke od-
meňovania pracovníkov v cestovnom ruchu sa venuje nová kolektívna zmluva z roku 
2015. Táto nová kolektívna zmluva a zohľadňovanie rozsahu funkcií a činností, širších 
vedomostí, doby zotrvania v danej organizácii, zohľadnenie premiestnenia zamestnan-
ca z krajiny do inej krajiny a následkov pre jeho rodinu, by boli predpokladmi zatrak-
tívnenia zamestnávania v tomto odvetví. Takto by sa mohli odstrániť akútne problé-
my so zamestnanosťou v cestovnom ruchu. Problém by mal zmierniť podľa návrhov 
Združenia hotelierov integrácia utečencov a  ich zamestnávanie v odvetví cestovného 
ruchu už od tejto zimnej sezóny. Nevyhnutným sa stávajú pre nich školenia v oblas-
ti geografických, sociálno-politických a kultúrnych reálií Rakúska. Opatrenia si budú 
vyžadovať aj konkurencia online portálov ako sprostredkovateľov súkromných izieb, 
slabé marketingové kapacity malých a  stredných podnikov pri ich internacionalizá-
cii, nedostatočná finančná podpora malých a  stredných subjektov cestovného ruchu 
a regiónov, očakávaná insolventnosť zariadení, s. r. o. v dôsledku zmeny výšky DPH 
a zavedenia registračných pokladníc, kontinuita v prevádzkovaní zariadení vzhľadom 
na rôzne predpisy EÚ. V rámci vonkajšieho prostredia sa stávajú faktormi obmedzujú-
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cimi rozvoj cestovného ruchu stagnácia reálnych príjmov, nezamestnanosť mladej ge-
nerácie, zvyšovanie kriminality a terorizmu a vznik nových vojnových ohníšť, sankcie 
a protisankcie voči jednotlivých krajinám – sťažovanie regulátorov pri získavaní víz, 
klimatické zmeny – stagnácia ponúkaných druhov produktov (zimný cestovný ruch), 
využívanie technických prostriedkov ako zasnežovacie zariadenia ako záťaž pre život-
né prostredie. Na základe faktoru klimatických zmien – otepľovania sa bude potrebné 
nové produkty, nové športové činnosti ako napr. turistika v zime, ktoré nie sú závislé 
od kompletnej snehovej pokrývky svahov.

Toto odvetvie je závislé od inštitucionálnej podpory z  rôznych zdrojov. Rakúska 
hotelová a turistická banka, s. r. o. podporuje rozvoj podnikania mladých podnikate-
ľov, ktorí začínajú podnikať, poskytuje ručenie za podniky cestovného ruchu, cezhra-
ničnú kooperáciu, poradenské a vzdelávacie aktivity v rámci cezhraničnej spolupráce 
a podporuje podnikateľské aktivity súvisiace so zachovávaním tradícií a regionálneho 
rozvoja. V budúcnosti bude potrebné rozvíjať v dôsledku otepľovania sa nové produkty 
pre zimný cestovný ruch ako náhradu za zimné športy, ako je lyžovanie.

ZÁVER

Téma rozvoja cestovného ruchu v Rakúsku bude stále aktuálna a predmetom viace-
rých vládnych komisií, inštitúcií a dokumentov EÚ. Potreba diskusie, výmeny návrhov 
je nevyhnutná vzhľadom na rôzne zmeny vonkajších a  vnútorných faktorov rozvoja 
cestovného ruchu. Nájsť silné stránky a príležitosti pre udržateľný rozvoj cestovného 
ruchu, definovať problém ľudských zdrojov v  cestovnom ruchu a  akútne problémy 
rozvoja cestovného ruchu je základom pre rozvoj tohto odvetvia. Všeobecné a špeci-
fické požiadavky na pracovníka v  tomto odvetví sú náročné na kvalitu zamestnanca 
a najnižší priemerný ročný príjem dosiahnutý práve v ubytovacích a stravovacích za-
riadeniach vyvoláva nedostatok kvalitných pracovných síl. Cestovný ruch v Rakúsku 
si bude z hľadiska dlhodobej perspektívy vyžadovať určité zásadné opatrenia. Pokúšali 
sme sa nájsť spoločné kritériá a požiadavky pre cestovný ruch, ktoré by umožnili ešte 
jeho optimálnejší rozvoj.

Rozvoju cestovného ruchu môže pomôcť výmena informácií a skúseností, s cieľom 
vyhýbať sa chybám. Úsilie stáleho nárastu kapacít ubytovacích a stravovacích zariadení, 
zastavanie ďalších prírodných území pri dnešnej návštevnosti a vyťaženosti zariadení 
nie je vhodnou cestou pre rozvoj rakúskeho cestovného ruchu. Na druhej strane mô-
žeme pozitívne zhodnotiť vplyv sociálneho systému na rozvoj cestovného ruchu, ktorý 
zabezpečuje čiastočnú sociálnu vyrovnanosť spoločnosti. Prichádza dokonca k úvahám 
o možnosti účasti na cestovnom ruchu u nezamestnaných raz za rok na dobu jedné-
ho týždňa. Nezamestnaný registrovaný na pracovnom úrade doteraz nemal nárok na 
dovolenku a nesmel opustiť miesto bydliska. Ako vidíme, Rakúsko sa snaží, aby všet-
ky skupiny obyvateľstva participovali na cestovnom ruchu a prispeli k naplneniu jeho 
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úlohy pri stabilizácii ekonomiky v krajine a regiónoch vytváraním nových pracovných 
príležitostí a zastavením odchodu mladej generácie z vidieka do miest a zahraničia.

LITERATÚRA

Knihy/Monografie

BOROVSKÝ, J.  – SMOLKOVÁ, E.  – NIŇAJOVÁ, I. 2008. Cestovný ruch trendy 
a perspektívy. Bratislava : Iura Edition, 2008. ISBN 978-80-8078-215-3

FREYER, W. 2005. Tourismus: Einführung in die Fremdenverkehrsökonomie.Oldenburg 
Wissenschaftsverlag, 2005. ISBN – 10: 348657874, ISBN – 13: 978-3486578744

GÚČIK, M. 2010. Cestovný ruch. Úvod do štúdia. Banská Bystrica : DALI, 2010. 
307 s. ISBN 978-80-89090-80-8.

GÚČIK, M. 2011. Cestovný ruch. Politika a ekonómia. Banská Bystrica : DALI, 2011. 
188 s. ISBN 978-80-89090-90-3

GÚČIK, M.A. kol. 2010.Manažment cestovného ruchu. Banská Bystrica : DALI, 2010. 
152 s. ISBN 978-80-89090-67-9.

LEUTHOLD. M. 2001. The potentials of Ecotourism in Austria. Vienna: Institute for 
Integrative Tourism and Leisure Research august 2001.

MILOŠOVIČOVÁ, P. – NOVÁČKOVÁ, D. 2011. Medzinárodné ekonomické právo. 
Bratislava : Eurounion, 2011. ISBN 9-788089-374120.

MUNDT, J. 2012. Tourismus Taschenbuch. Oldenburg Wissenschaftsverlag. ISBN – 
10: 3486704516, ISBN – 13: 978-3486704518.

NOVÁČKOVÁ, D. 2004. Základy európskeho páva a vnútorný trh Európskej únie. 
Bratislava : Eurounion, 2004. 54 s. ISBN 80-88984-58-0

Príspevky v časopisoch, zborníkoch, monografiách

MILOŠOVIČOVÁ P. 2013. Medzikultúrne vzdelávanie budúcich manažérov na Fa-
kulte managementu UK v globalizovanom a multikultúrnom svete. In Globalizácia 
a jej sociálno- ekonomické dôsledky 2013. Žilina : ŽU, 2013, s.448-456.

Elektronické dokumenty

BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, FORSCHUNG UND WISSEN-
SCHAFT. Realizácia stratégií cestovného ruchu. [online]. [cit. 2015-01-16]. Do-
stupné na internete: https://www.bmwfw.gv.at/Tourismus/Tourismusfoerderung/
Documents/Expertenpapier_Tourismus_OeIR_final.pdf.

RECHNUNGSHOF.GV.AT.1 Počet zamestnaných v odvetví ubytovacích a stravovacích 
zariadení. [online]. [cit. 2014-08-01]. Dostupné na internete: http://www.rech-
nungshof.gv.at/fileadmin/downloads/2012/berichte/einkommensbericht/Einkom-
mensbericht_2012.pdf.



318 Jarmila Wefersová

RECHNUNGSHOF.GV.AT.2 Priemerné ročné zárobky zamestnancov. Vládny účtov-
ný úrad Rakúska. [online]. [cit. 2014-08-01]. Dostupné na internete: http://www.
rechnungshof.gv.at/fileadmin/downloads/2010/berichte/einkommensbericht/Ein-
kommensbericht_2010.pdf.

RECHNUNGSHOF.GV.AT.3 Správa o  príjmoch. [online]. [cit. 2014-08-01]. Do-
stupné na internete: http://www.rechnungshof.gv.at/fileadmin/downloads/_ja-
hre/2014/berichte/einkommensberichte/Einkommensbericht_2014.pdf.

WIEN, ARBEITERKAMMER. Právne formy podnikov cestovného ruchu. [online]. [cit. 
2014-07-27]. Dostupné na internete: http://wien.arbeiterkammer.at/service/stu-
dien/VerkehrundInfrastruktur/Tourismus_in_Oesterreich_2011.html.

WIRSCHAFTKAMMER ÖSTERREICH. 2015. Tourismus- und Wirtschaftsdaten 51. 
Ausgabe, Juni 2015. [online]. [cit. 2015-08-05]. Dostupné na internete: http://
wko.at/bstf.

Kontaktná adresa autora

Ing. Jarmila Wefersová, PhD.
Fakulta mangementu Univerzity Komenského v Bratislave
Odbojárov 10, 814 99 Bratislava
Mail: jarmila.wefersova@fm.uniba.sk





EURÓPSKA
EKONOMICKÁ
INTEGRÁCIA
V KONTEXTE
AKTUÁLNEHO
VÝVOJA A VÝZIEV
PRE ČLENSKÉ ŠTÁTY
EURÓPSKEJ ÚNIE

ZBOR NÍK
V EDECK ÝCH
PR ÍSPEV KOV

Redakčná úprava
Wolters Kluwer s. r. o.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava

Grafická úprava a návrh obálky
Adam Bobro, Mloks, spol. s r. o.

Vydalo vydavateľstvo
Wolters Kluwer, a. s.,
U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3,  
Česká republika,
v roku 2016 ako svoju 2670. publikáciu

Prvé vydanie

Počet strán: 320. Formát: B5. Náklad: 110 ks.

www.wkcr.cz, e-mail: knihy@wkcr.cz
tel.: +420 246 040 405, +420 246 040 444,  
fax: +420 246 040 041

ISBN 978-80-7552-497-3


	ÚVOD
	SEKCIA EURÓPSKA ÚNIA
	PODNIKANIE ZAHRANIČNÝCH SUBJEKTOV NA ÚZEMÍ SLOVENSKA
	Peter Bajzík

	VÝVOJ SOCIÁLNEHO DIALÓGU A JEHO VÝZNAM V SÚČASNEJ EURÓPSKEJ SPOLOČNOSTI
	Ľubica Bajzíková

	ROZŠIROVANIE EURÓPSKEJ ÚNIE O KRAJINY STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY
	Michal Beňo

	ZAMESTNÁVANIE OBČANOV EURÓPSKEJ ÚNIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
	Gabriela Bérešová

	STARNUTIE POPULÁCIE EURÓPY A RODOVÝ DÔCHODKOVÝ ROZDIEL
	Ľudmila Mitková

	ZJEDNOTENÍ V ROZMANITOSTI – SPOLOČNÉ CIELE A ROZDIELNE ZÁVÄZKY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
	Lucia Paškrtová, Zuzana Stoličná a Daniela Nováčková

	MANAŽMENT ROZMANITOSTI NA TRHU PRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY AKO ČLENSKEJ KRAJINY EURÓPSKEJ ÚNIE
	René Pawera a Monika Lavrovičová

	VYBRANÉ ASPEKTY INŠTITUCIONÁLNEHO ROZHODOVANIA EURÓPSKEJ ÚNIE V MIGRAČNEJ KRÍZE
	Marian Šuplata

	EURÓPSKA ENERGETICKÁ ÚNIA A JEJ VPLYV NA SLOVENSKO
	Lívia Vašáková


	SEKCIA FINANČNÁ
	VEREJNÝ DLH GRÉCKA A JEHO DOPAD NA EURO
	Mária Bohdalová a Miroslav Majerčík

	INŠTITUCIONÁLNA ZMENA V OBLASTI POLITIKY ŠTÁTNEJ POMOCI NA SLOVENSKU
	Daniela Nováčková

	RIADENIE DLHOPISOVÉHO PORTFÓLIA PRI ZMENÁCH VÝNOSOVEJ KRIVKY
	Mário Papík

	DAŇOVÁ POLITIKA NA SLOVENSKU A V EURÓPSKEJ ÚNII
	Darina Saxunová

	REFORMA FINANČNEJ SPRÁVY V KONTEXTE STRATÉGIE EURÓPA 2020
	Darina Saxunová, Lenka Chorvatovičová a Peter Málach

	ODLOŽENÁ DAŇOVÁ POHĽADÁVKA A DAŇOVÁ LICENCIA V ÚČTOVNÍCTVE PODNIKOV EURÓPSKEJ ÚNIE
	Darina Saxunová a Rita Szarková

	UPLATŇOVANIE VIAC EKONOMICKÉHO PRÍSTUPU PRI APLIKÁCII SÚŤAŽNÝCH PRAVIDIEL EURÓPSKEJ ÚNIE
	Daniela Zemanovičová


	SEKCIA MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
	ANALÝZA HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO VÝVOJA V URUGUAJI V 20. A V 21. STOROČÍ
	Jana Bakytová

	OCHRANA A PODPORA INVESTÍCIÍ SLOVENSKÝCH INVESTOROV V ZAHRANIČÍ
	Petra Milošovičová

	VÝKON PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI NA SLOVENSKU FYZICKÝMI OSOBAMI S TRVALÝM POBYTOM V ČLENSKOM ŠTÁTE EURÓPSKEJ ÚNIE
	Silvia Treľová

	STIMULY A BARIÉRY MEDZINÁRODNÉHO TRHU PRÁCE V RÁMCI EURÓPSKEJ ÚNIE
	Gabriela Urbanová
	ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU V RAKÚSKU
	Jarmila Wefersová



