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59. zasadnutie Výboru pre daňové prognózy 
(24.9.2020) 

Účastníci stretnutia: 

MF SR – Eduard Hagara, Michal Havlát,  
NBS – Martin Nevický 
Tatra banka – Juraj Valachy 
KRRZ – Marek Porubský, Marián Šaling, Matúš Kubík 
SLSP – Katarína Muchová 
Unicredit – Ľubomír Koršňák 
ČSOB – Marek Gábriš 
Člen výboru Infostat sa ospravedlnili za neúčasť. 
Zasadnutia sa zúčastnili aj analytici Inštitútu finančnej politiky (ďalej IFP) a pozorovatelia Výboru  
 

59. výbor pre daňové prognózy zahájil riaditeľ IFP Eduard Hagara. Predstavil členom Výboru aktuálnu prognózu 

daňových a odvodových príjmov na roky 2019 až 2023, ktorá vychádza zo septembrovej makroekonomickej 

prognózy. Členov výboru tiež oboznámil s plánovanými zmenami v práci Výboru v súvislosti s novelou zákona 

o rozpočtovej zodpovednosti. Na záver prezentácie požiadal členov o predbežné zhodnotenie prognózy a 

vyjadrenie sa k nasledovným otázkam: 

 Aké sú špecifické riziká pre daňové príjmy z prípadnej druhej vlny pandémie? 

 Riziká spojené s platobnou disciplínou pri splácaní úverov? 

 Predbežné vyjadrenie o prijatí nového stáleho člena Výboru - VÚB 

 

NBS 

 Člen predbežne hodnotí prognózu za realistickú. Vlastnú prognózu majú mierne optimistickejšiu. 

 Člen vníma nesúlad medzi najväčším prognózovaným makroekonomickým rastom za posledné roky 

v roku 2021 a slabým prognózovaným rastom výberu daní v danom roku. 

 Nepracujú s explicitnými rizikami z druhej vlny nad rámec makroekonomického prostredia. 

 NBS súhlasia s prijatím nového člena VÚB. 

KRRZ 

 Člen hodnotí prognózu realisticky.  

 Riziká vnímajú primárne v makroekonomickom prostredí. Dodatočné riziká môžu byť v DPPO, ale nevedia 

vyhodnotiť veľkosť rizika. 

 KRRZ hlasuje za prijatie nového člena. 

 Člen sa zaujímal o možnosť ďalšieho výboru do konca roka v prípade schválenej novej legislatívy alebo 

novej makro prognózy. 

 Člen sa pýtal akým spôsobom sa bude pristupovať k rozšíreniu mandátu výboru na vybrané nedaňové 

a výdavkové položky.  

Reakcia IFP 

 V prípade novej schválenej legislatívy bude pravdepodobne nový výbor formou per rollam ako po minulé 

roky. Pre transparentnosť už dnes ukazujeme vplyvy najväčších položiek ako memorandovú legislatívu. 

 V prípade veľkej odchýlky makroprognózy bude snaha stihnúť novú prognózu do rozpočtu. Existuje však 

aj možnosť, aby členovia zvolali nový výbor. 

 IFP bude komunikovať ako plánuje pristúpiť k vybraným položkám a zverejní časové rady aby bola 

možnosť prognózu validovať členmi. 

 

Unicredit 
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 Člen označil prognózu za predbežne realistickú. 

 Člen rovnako vníma primárne cez makro a dodatočne pri DPPO. 

 Neevidujú nárast nesplácania úverov. 

 Unicredit je za prijatie nového člena výboru. 

Slovenská sporiteľňa 

 Členka predbežne hodnotí prognózu realisticky. 

 Stotožňuje sa s rizikom primárne pri DPPO. 

 Členka ďalej upozornila na prípadné hotovostné riziká s posunom platieb v prípade novej proti-

pandemickej legislatívy počas druhej vlny. 

 Slovenská sporiteľňa súhlasí s novým členom. 

 Riziká ohľadom splácania úverov vnímajú, ale nevidia, že by sa materializovali. Pravdepodobne nebudú 

mať veľký dopad. 

Reakcia IFP 

 V prípade ďalších odkladov na konci roka môže vzniknúť aj akruálny vplyv. Na novú legislatívu ale budeme 

reagovať keď by sa schválila. 

Tatra banka  

 Člen hodnotí prognózu realisticky. Zároveň však upozornil na veľkú volatililu prognózy v tomto roku. 

Varoval pred plným premietnutím výrazného zlepšenia aktuálnej prognózy do zvýšenia výdavkov pri 

tvorbe rozpočtu . 

 Člen vníma riziká primárne cez makroekonomické prostredie, keďže situácia sa mení zo dňa na deň. 

 Člen zatiaľ vníma súčasné posunutie splátok nad očakávanie dobre. 

 Tatra banka súhlasí s novým členom výboru. 

Reakcia IFP 

 Volatilita prognózy je spôsobená vysokou neistotou v tomto roku, primárne v makroekonomickom 

prostredí. Budeme explicitne komunikovať riziká aktuálnej prognózy. 

 

ČSOB  

 Člen predbežne hodnotí prognózu ako realistickú.  

 Riziká a volatilitu vníma primárne v makroekonomickom prostredí. 

 Člen nevidí zhoršovanie sa platobnej schopnosti. Opatrenia na podporu zamestnanosti a odklady splátok 

pomáhajú, ale sťažujú vyhodnotenie schopnosti splácať. 

 ČSOB je za prijatie nového člena. 

FSSR 

 Pozorovateľ upozornil na špecifické riziko z výrazného nárastu nedoplatkov na DPH, ktorý môže mať 

implikácie aj pre platobnú disciplínu v prípade DPPO. 

Reakcia IFP 

 Klesajúcu platobnú disciplínu evidujeme, ale po niekoľkých mesiacoch sa väčšina splatí. Riziko existuje, 

ale má malý vplyv na prognózu. Splácanie budeme monitorovať. 

 

Na záver stretnutia vyzval riaditeľ IFP členov Výboru, aby poslali svoje prognózy v termíne najneskôr do piatka 

25.9.2020 do konca pracovného dňa na nasledovné adresy: eduard.hagara@mfsr.sk, michal.havlat@mfsr.sk.  

Zapísal: Martin Mikloš, Filip Bolčo 24.9.2020 
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