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Pomalé prebúdazanie sa z lockdownu 
Prognóza na roky 2020 - 2024 

Eduard Hagara, Michal Havlát, Dušan Paur 

Nová prognóza prináša vyššie daňovo-odvodové príjmy vo všetkých rokoch 2020-2024 
s výnimkou negatívnejšieho vývoja v roku 2021. Po dvojpercentnom poklese v roku 2020 
stúpnu daňovo-odvodové príjmy v roku 2021 len o 2,6 % a následne ich rast zrýchli až 
na 7,3 % v roku 2022. Pokles v roku 2020 nebol taký výrazný ako prvotné očakávania zo 
začiatku krízy ani ako predchádzajúca krízová skúsenosť z roku 2009. Výrazne klesla 
korporátna daň, ale stabilný trh práce aj stabilný výber DPH zmierňovali prepad príjmov. 
Pomalší rast príjmov v 2021 ide ruka v ruke s poklesom spotreby domácností, čo negatívne 
ovplyvní tohtoročný výnos DPH. K rýchlemu rastu príjmov v 2022 prispieva pokrízové 
oživenie ekonomiky podporené zdrojmi z Plánu obnovy a odolnosti. Prognóza predpokladá 
pokračovanie aktuálnej stabilnej úspešnosti výberu daní. K transparentnejšiemu 
a presnejšiemu rozpočtu pomôže rozšírenie prognózy po prvýkrát o vybrané nedaňové 
príjmy a výdavky, spolu v objeme 1,5 mld. eur.  

Medziročný vývoj daní a odvodov 

Medziročný výpadok príjmov v 2020 na úrovní 2 % je výrazne menší ako prvotné očakávania 

o 6,9 % prepade (Graf 1 a 2). Oproti roku 2019 sa tak príjmy znížili o 590 mil. eur, namiesto 

prvotného odhadu výpadku až na úrovni 2 miliárd eur. Očakávaný výsledok za rok 2020 
je tak výrazne lepší ako prepad daňovo-odvodových príjmov o 8,2 % v predchádzajúcej 
kríze v roku 2009. K lepšiemu výsledku prispeli najmä stabilnejší trh práce a stabilná 
úspešnosť výberu DPH, ktoré odolávali aj v druhej vlne pandémie. Udržali sa tak príjmy 
obcí a poisťovní, ktoré sú naviazané na trh práce. Aj keď sprísnenie opatrení koncom roka 
zasiahlo firmy, vývoj dane môže ešte pozitívne prekvapiť. 
 

 
Oživenie v roku 2021 bude pomalšie, ako sa čakalo, ale trh práce stabilne prispieva k rastu 

daňových príjmov. Dane z práce odolávajú aj druhej vlne najmä vďaka pokračujúcemu 
rastu miezd a v druhej polovici roka by mohli pomôcť aj nové pracovné miesta. Plnenie 
dani z príjmov fyzických osôb vo februári a priebežné plnenie za marec potvrdzujú dobrú 
formu pracovného trhu. Práve trh práce najpozitívnejšie vplýva na prognózu príjmov 
v jednotlivých rokoch.  

Stabilnú efektivitu výberu DPH potvrdzuje aj predbežný odhad daňovej medzery za rok 

2020 (Graf 3). Druhá vlna spojená s čiastočným uzavretím ekonomiky však na začiatku 
2021 podlomila kolená aj spotrebe domácností. Prepad plnenia DPH v januári bol výrazný 

Graf 1: Nižší pokles daní 2020 (% ) 
 

 Graf 2: Medziročné zmeny daní (%) 

  

 

 

zdroj: IFP, UloziskoIFP  zdroj: IFP, UloziskoIFP 
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a podľa eKasy zostáva spotreba utlmená aj vo februári-marci. Pokles sa tak dotkol aj 
maloobchodu, čo negatívne zasiahlo DPH (Graf 4) a ostatné dane zo spotreby. Online 
tržby čiastočne uchránili výnos DPH, nakoľko prepad výnosu z daňových priznaní je 
menší, ako by indikoval prepad tržieb z maloobchodu a eKasy. Očakávané postupné 
oživenie prinavráti spotrebu k minuloročným úrovniam až v druhej polovici tohto roka. 
Prognóza príjmov DPH je postavená na predpoklade, nezmenenej úspešnosti výberu aj 
v ďalších rokoch. 

 
Uzavretie ekonomiky ochromilo cez zníženú mobilitu aj ostatné dane zo spotreby, najmä 

daň z minerálnych olejov. Zaujímavým javom 2. vlny bol nižší výnos z minerálnych olejov 
ako v 1. vlne. Špecificky klesol výraznejšie benzín, pričom v prvej vlne bol pokles benzínu 
aj nafty porovnateľný. Slabý výnos očakávame pre celý prvý kvartál, následne sa 
dynamika približuje minulému roku (Graf 5). Nepredpokladáme, že sa pokles spotreby 
domácností prenesie v plnej miere do výnosu spotrebnej dane z tabakových výrobkov. 
Skúsenosti s predošlými krízami potvrdzujú menšiu elasticitu pri týchto výrobkoch, 
a teda aj menší pokles.  

Firemná daň zažije pomalší návrat vďaka pomalšiemu rozbehnutiu v 2021 a odpísaniu strát 

z krízového roka 2020. V súlade s historickým vývojom očakávame výraznejší pokles 
procyklických firemných ziskov v roku 2020. Presnejšie informácie prinesú daňové 
priznania za rok 2020, ktoré budú prichádzať postupne od apríla. Na základe priznaní 
bude možné zhodnotiť nielen ako výrazne zasiahol prvý pandemický rok zisky firiem, 
ale aj s akými stratami pôjdu do roku 2021. Pozitívne svetielko pre korporátnu daň sú už 
dostupné údaje za tržby z priznaní DPH1 za rok 2020, ktoré by indikovali menší prepad.  

                                                           
1 Prepojenie DPH a korporátnej dane je len indikatívne, keďže DPH priznania obsahujú tržby ale pre DPPO je 
podstatný výsledok hospodárenia. Takisto DPH priznania zachytávajú len približne ¾ výnosu korporátnej 
dane a podobná dynamika sa ukázala len na posledných 3 rokoch. 

Graf 3: Predbežný odhad DPH medzery  
 

 
Graf 4:  Prepad DPH v malobochode (DPH 
podľa priznaní a eKasy, medzimesačne) 
 

 

 

 

zdroj: IFP, UloziskoIFP  Zdroj: Priznania DPH, IFP, UloziskoIFP 

Graf 5: Prepad SD z minerálnych olejov 
začiatkom roka 2021 (akruál, mil. eur) 

 
Graf 6:  Aký by bol vplyv tvrdého 
lockdownu na daňové príjmy (mil. eur) 

 

 

 

zdroj: IFP, UloziskoIFP  zdroj: IFP, UloziskoIFP 
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Ďalšie roky sú v znamení Plánu obnovy a ozdravenia verejných financií. Marcová prognóza 
neobsahuje takmer žiadnu novú legislatívu (Tabuľka 1) a je doplnená aj o aktualizovaný 
vplyv Plánu obnovy a odolnosti.2 Pozitívny impulz do ekonomiky sa prejaví aj vo vyšších 
príjmov verejnej správy. V prognóze sme simulovali aj scenár tvrdého lockdownu koncom 
marca s uzavretím výroby v priemysle. Ten by znížil príjmy o dodatočných 500 mil. eur 
(Graf 6) a výber daní by tak aj v roku 2021 ostal pod úrovňou roka 2019.  

Rozširovanie prognózovacích výborov3 

S cieľom zlepšenia rozpočtového procesu rozširujeme prognózy daní o vybrané nedaňové 

príjmy a výdavky v objeme približne 1,5 mld. eur. Proces výborov zabezpečuje zverejnenie 

expertmi hodnotených prognóz postavených na konzistentných makroekonomických 
predpokladoch. Viac detailov je uvedených v Boxe 1. 

                                                           
2 Viac informácii v makro ekonomickej prognóze 
3 Bližšie informácie vrátane detailného opisu použitých modelov poskytuje metodický manuál zverejnený tu. 
Okrem toho budeme mesačne zverejňovať základné dáta vstupujúce do prognózy tu a tu. Prognózy vývoja 
všetkých makroekonomických základní použitých v modeloch sa preberajú z makroekonomickej prognózy 
MF SR. 

Box 1: Čo prináša rozšírenie prognóz pre rozpočtový proces? 

Rozšírenie prognóz na vybrané nedaňové príjmy a výdavky znamená zrozumiteľnejší, 
transparentnejší a presnejší rozpočet. Napriek nesporným výhodám 

makroekonomického a daňového výboru po ich vzniku v rokoch 2004-2005 
nedochádzalo k výraznejším zmenám v rozsahu ich práce. Posledná väčšia zmena 
prognózovaných položiek v 2014 zahrnula medzi iným aj miestne dane, stále však 
rozsahom menšia ako aktuálna zmena. Naviazanosť na ekonomický vývoj je 
podmienkou pre zaradenie nových položiek do prognóz.   

Výhody prognóz prechádzajúcich výbormi. Všetky prognózované položky pracujú 
s rovnakými predpokladmi ekonomického vývoja, čo zaručuje konzistentnosť aj 
jednoduchšie vysvetlenie zmien v prognóze a rozpočte. Vďaka tomu je možné 
modelovať a simulovať dopady alternatívnych makroekonomických scenárov aj 
legislatívnych zmien na rozpočet.  

Odhady sú transparentne konzultované vo výbore a následne zverejnené. Zloženie 

výborov odborníkmi zo súkromného aj verejného sektora zaručuje odčlenenie odbornej 
a politickej roviny tvorby rozpočtu. Hodnotenia odhadov odborníkmi a aj zápisnica zo 
zasadnutí výborov je transparentne zverejňovaná.  

Benefitom prognóz je tiež presnejší rozpočet. Účasť odborníkov z rôznych sfér 
maximalizuje pravdepodobnosť, že všetky dostupné informácie budú do prognózy 
zahrnuté a teda zvyšuje presnosť prognózy. Súčasťou výborov je aj zverejňovanie 
podkladových údajov. Metodika odhadu jednotlivých položiek je zverejňovaná aj 
konzultovaná na výboroch a spolu so systematickým vyhodnocovaním odhadov má za 
cieľ zvýšiť spoľahlivosť prognóz. 

Aktuálne bola prognóza rozšírená o nedaňové príjmy štátu z mýta a diaľničných známok 

a príjmy z obchodovania s emisným kvótami. Z výdavkových položiek ide o dávky 
v nezamestnanosti a nemocenské dávky.  Zároveň sa jedná o položky, ktoré v minulosti 
vykazovali väčšie odchýlky oproti skutočnosti (Graf A), pričom použitá prognóza 
zvyšuje presnosť.  

Ďalšie položky budú pridávané do prognóz výborov v závislosti od dostupnosti údajov, 
najbližšie už v júni 2021. 

 

 

Na zdravé verejné financie 

Prognóza sa rozširuje o 1,5 
mld. eur 

https://finance.gov.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-prognozy/makroekonomicke-prognozy/55-zasadnutie-vyboru-makroekonomicke-prognozy-marec-2021.html
https://www.finance.gov.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-ifp/manualy/24-rozsirovanie-vyborov-nds-emisne-kvoty-vybrane-vydavky.html
https://www.finance.gov.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-statistiky/vybrane-vydavky-vs/
https://www.finance.gov.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-statistiky/nedanove-prijmy/nedanove-prijmy.html
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1. Obchodovanie s emisnými kvótami 

Príjem z predaja emisných kvót na roky 2021 až 2024 výške 250 mil. eur odráža vyššiu cenu 

a ambíciu EÚ znižovať skleníkové plyny. Hotovostný príjem z predaja kvót je závislý od 

množstva kúpených kvót (aukčný podiel) a ceny. Zatiaľ čo predaj kvót je na 
prognózovanom horizonte odhadovaný relatívne stabilný, cena na burze je značne 
volatilná. Sprísnenie emisných cieľov systému v roku 2018 sa prejavilo výrazným 
poklesom kvót a následným nárastom ceny. Z dôvodu relatívne vysokej volatility dennej 
ceny emisných kvót sa pre účely prognózy používa priemerná mesačná cena 
(Graf 7)4.Akruálne príjmy sú nižšie pretože zachytávajú skutočnú spotrebu kvót, ktorá 
odpovedá vypusteným emisiám. Spotrebované kvóty nie sú ocenené aktuálnou vysokou 
trhovou cenou, ale „priemernou cenou“ za celé obdobie od začiatku ETS v roku 2012 
(Graf 8).  

Graf 8: Cena emisných kvót (eur)  Graf :9 Príjmy z emisných kvót (mil. eur) 

 

 

 

Zdroj: IFP,  UloziskoIFP  Zdroj: MŽP, IFP, UloziskoIFP 

2. Príjmy Národnej diaľničnej spoločnosti za mýto a diaľničné poplatky 

Príjmy za rok  2020 boli ovplyvnené krízou a pandemickými obmedzeniami, na ďalšie roky 

potiahne výnos postupne zrýchľujúca ekonomická aktivita. Príjmy NDS sú tvorené z cca 

70 % výnosmi z mýta a 25 % z diaľničných známok (Graf 9). V roku 2020 boli výnosy 
celkovo nižšie kvôli vplyvu korony (Graf 10), rovnako aj aktuálny rok zohľadňuje slabšiu 

mobilitu z dôvodu lockdownu. 5  Rýchlu informáciu o turbulentnom období zníženej 

mobility poskytujú údaje o prejazdených kilometroch v systéme mýta, ktoré 
tak spresňujú prognózu v krátkodobom horizonte.  

                                                           
4 Aktuálna makroprognóza bola zaslaná členom výboru 15.3.2021. Do prognózy príjmov ETS tak vstupuje 
priemer ceny termínových kontraktov (tzv. futures) za mesiac pred zaslaním prognózy. 
5 Prognóza je postavená na efektívnej daňovej sadzbe a príslušnej makroekonomickej základne v podobe 
nominálneho HDP. Viac detailov tu - https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-
ifp/manualy/hodnotenie-danovych-prognoz.html  

 Graf 7: Odchýlka prognózy od skutočnosti (root mean square error, 2016-2019) 

 

Zdroj: IFP, UloziskoIFP 
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Graf 10: Štruktúra príjmov NDS podľa 

rozpočtovej klasifikácie 

 Graf 11: Príjmy z mýta a diaľničných 

nálepiek (mil. eur) 

 

 

 

Zdroj: NDS, MF SR,  UloziskoIFP  Zdroj: NDS, MF SR, UloziskoIFP 

 

3. Dávka v nezamestnanosti 

Očakávané výdavky na dávku v nezamestnanosti sú oproti rozpočtu VS vyššie v rokoch 2021 
a 2022 najmä z titulu zvýšenej nezamestnanosti a kvôli pandemickým dávkam. 

Nezamestnanosť by mala ostať aj v tomto roku na vyššej úrovni ako v 2019-2020, preto 
očakávame aj vyšší počet poberateľov dávky v nezamestnanosti (DvN) a celkovo vyššie 
výdavky na DvN. Zároveň bolo schválené ďalšie kolo predĺženia obdobia čerpania DvN o 
dva mesiace. Nárok na predĺženie podpory získavajú všetky osoby, ktorým sa skončilo 
vyplácanie DvN počas krízového stavu a zatiaľ si nenašli prácu. Cieľom je finančná 
podpora uchádzačov o zamestnanie, ktorým sa v zhoršenej situácií nedarí zamestnať. 
Nezamestnanosť bude v ďalších rokoch klesať len postupne, spolu s ňou ba mali klesnúť 
aj výdavky na DvN. Od roku 2023 prognózované výdavky klesajú približne na úroveň 
schváleného rozpočtu. 

Graf 12: Kumulatívne výdavky na dávku v nezamestnanosti a prognóza na roky 2021-2024  
(mld. eur) 

 
Pozn.: Vykázané údaje do roku 2020 (vrátane pandemických dávok) vychádzajú z reportov SP. 
V 2021 ide o odhad IFP a odhad pandemických dávok MPSVaR  

Zdroj: SP, IFP, MPSVaR, 
UloziskoIFP 

4. Nemocenské dávky 

Výdavky na nemocenské dávky budú v roku 2021 rásť oproti schválenému rozpočtu kvôli 

pretrvávajúcemu vyplácaniu pandemických dávok. Počet poberateľov nemocenskej 
dávky je ovplyvnený najmä vysokou chorobnosťou a mnohými karanténnymi 
nariadeniami. Prognóza predpokladá postupný rovnomerný pokles počtu dávok 
s postupným uvoľňovaním opatrení a so stúpajúcou zaočkovanosťou. Od 2022 sa 
očakáva návrat k bežnému vývoju. Pri dávke ošetrovné sa v tomto roku okrem vyššej 
chorobnosti prejavuje aj efekt zatvorených škôl. Od septembra sa očakáva, že už dôjde 
k spusteniu škôl v bežnom režime a dôjde aj k poklesu dávok ošetrovného do tohto času. 
Okrem vplyvu pandémie sú v prognóze výdavkov na ošetrovné zahrnuté aj vplyvy 
legislatívnych zmien v podobe predĺženia poberania dávky na 14 dní, ako aj rozšírenie 
zoznamu blízkych, ktorých je možné opatrovať a zavedenie dlhodobého ošetrovného na 
90 dní. Pri dávke materské sa v roku 2021 predpokladá stabilizácia počtu poberateľov na 
úrovni minulého roka, čo je zapríčinené výrazným poklesom mužov poberateľov v roku 

Pandémia zvyšuje 
výdavky... 

... ktoré prekročili 
rozpočtované hodnoty  
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2020. V nasledujúcich rokoch sa očakáva opätovný prítok mužov poberateľov, čo sa 
prejaví aj na zvyšujúcej sa priemernej výške dávky, keďže v priemere pôjde o vyššie 
zarábajúcich poberateľov materského. 

Graf 13: Kumulatívne výdavky na nemocenské dávky, schválený rozpočet VS na 2021-2023 
a prognóza výboru na roky 2021-2024 (mld. eur) 

 
Pozn.: Vykázané údaje do roku 2020 (vrátane pandemických dávok) vychádzajú z reportov SP. V 2021 ide o odhad IFP. 
Pozn 2.: Rozpočet VS ukazuje čísla bez dávky tehotenské. 

Zdroj: SP, IFP, 
UloziskoIFP 

Ministerstvo financií SR v súlade s ústavným Zákonom o rozpočtovej zodpovednosti 
aktualizuje a zverejňuje prognózy daňových a odvodových príjmov. Tieto prognózy boli 

prerokované na zasadnutí Výboru pre daňové prognózy (VpDP) 25. marca 2021. KRRZ, 
NBS, Infostat, Tatrabanka, ČSOB, Slovenská sporiteľňa, UniCreditBank a VÚB označili 
prognózu príjmov za realistickú. KRRZ a NBS hodnotili prognózu výdavkov Výboru vo 
vzťahu k hospodáreniu verejného sektora ako konzervatívnu – t.j. inštitúcie prognózujú 
nižšiu úroveň vybraných výdavkových položiek. 

 
Viac o daňových prognózach ako aj podkladové materiály je možné nájsť na stránke IFP v časti 
Ekonomické prognózy  daňové prognózy. 

Detailné údaje o vývoji jednotlivých daňových príjmoch na horizonte prognózy ako aj rozbitie 
príspevkov jednotlivých faktorov k aktualizácii prognózy, či podkladové údaje k jednotlivým dátam 
v komentári sú k dispozícii na UloziskoIFP. 
Materiál prezentuje názory autora a Inštitútu finančnej politiky, ktoré nemusia nevyhnutne 
odzrkadľovať oficiálne názory Ministerstva financií SR. Cieľom publikovania komentárov Inštitútu 
finančnej politiky (IFP) je podnecovať a zlepšovať odbornú a verejnú diskusiu na aktuálne ekonomické 
témy. Citácie textu by sa preto mali odkazovať na IFP (a nie MF SR), ako autora týchto názorov. 
 

  

http://ulozisko.institutfinancnejpolitiky.sk/?file=VpDP%252F2021%252FVpDP_tabulky_marec2021.xlsx
https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-prognozy/danove-prognozy/63-zasadnutie-vyboru-danove-prognozy-marec-2021.html
https://mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/o-institute/o-institute.html
https://mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-prognozy/danove-prognozy/danove-prognozy.html
http://ulozisko.institutfinancnejpolitiky.sk/?file=VpDP%252F2021%252FVpDP_tabulky_marec2021.xlsx
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Prílohy  
 

 

 

Graf C: Vplyv makroekonomickej prognózy na aktualizáciu odhadu daní6  (mil. eur)  

 

 zdroj: IFP, UloziskoIFP 

                                                           
6  Dane sú zaradené do jednotlivých kategórií podľa toho, ktorý makroekonomický agregát má na ne 
najvýraznejší vplyv. SD = spotrebné dane, DPFOpod = DPFO podnikanie, DPFOzč = DPFO závislá činnosť, SD 
MO = spotrebná daň z minerálnych olejov, SO= sociálne odvody, ZO= zdravotné odvody. 

Graf A:  Zmena prognózy daňovo-odvodových príjmov oproti februáru 2021 (mil. eur) 

 

zdroj: IFP, UloziskoIFP 

Graf B:  Zmena prognózy daňovo-odvodových príjmov oproti RVS (dec. 2020) (mil. eur) 

 

zdroj: IFP, UloziskoIFP 

http://ulozisko.institutfinancnejpolitiky.sk/?file=VpDP%252F2021%252FVpDP_tabulky_marec2021.xlsx
http://ulozisko.institutfinancnejpolitiky.sk/?file=VpDP%252F2021%252FVpDP_tabulky_marec2021.xlsx
http://ulozisko.institutfinancnejpolitiky.sk/?file=VpDP%252F2021%252FVpDP_tabulky_marec2021.xlsx
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Graf D: Vplyv zmeny EDS na prognózu daňovo-odvodových príjmov (mil. eur)  

 

 zdroj: IFP, UloziskoIFP 
 

Tabuľka 1: Vplyvy legislatívy (ESA2010, v mil. eur) 2020 2021 2022 2023 2024 

SPOLU -22 1 5 6 5 

Nová legislatíva 0 -9 0 0 0 

Odklad soc. odvodov v roku 2021 (pôvodná akrualizácia)* 0 -9 0 0 0 

Neobmedzený dopredaj cigariet so sadzbou platnou do 01/ 2021   (-)       

Aktualizovaná legislatíva -22 10 5 6 5 

Zmeny pri odkladoch odvodov SP (pôvodná akrualizácia)* -12 6 0 0 0 

Úprava sadzieb daní z nehnuteľností cez VZN -8 -8 -8 -8 -8 

Znížená sadzba DPH na vybrané potraviny -1 -1 -2 -1 -1 
Dočasné oslobodenie respirátorov FFP2/3 od DPH (vr. 
predĺženia) 0 5 0 0 0 

Postupné navyšovanie sadzby do II. piliera 0 7 14 14 14 

Ostatné 0 1 1 2 1 
* Odklad odvodov je po konzultácií s Eurostatom zaznamenaný nad rámec časovo posunutej hotovosti aby lepšie 
zachytil ekonomickú aktivitu. Predpokladané odvody splatné v 2021 boli spätne presunuté do 2020. Zároveň bol 
zohľadnený odhad nezaplatených odvodov z titulu bankrotov. 

 

 
 

 

http://ulozisko.institutfinancnejpolitiky.sk/?file=VpDP%252F2021%252FVpDP_tabulky_marec2021.xlsx

