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68. zasadnutie Výboru pre daňové prognózy 
(27.6.2022) 

Účastníci stretnutia: 

MF SR  – Juraj Valachy, Michal Havlát, Marcel Klimek 
NBS  – Martin Nevický, Branislav Reľovský  
Tatra banka  – Tibor LÖRINCZ, Andrej MARTIŠKA 
KRRZ  – Pavol Majher, Matúš Kubík  
SLSP  – Matej Horňák 
VUB – Michal Lehuta 
ČSOB  – Marek Gábriš 
Unicredit  – ospravedlnený  
Infostat – ospravedlnený 

Zasadnutia sa zúčastnili aj analytici Inštitútu finančnej politiky (ďalej IFP) a pozorovatelia Výboru. 
 

68. zasadnutie Výboru pre daňové prognózy zahájil riaditeľ IFP Juraj Valachy. 

Výbor začal riaditeľ IFP Juraj Valachy. Poukázal na potrebu zmeny štatútu výboru do budúcna z dôvodu 

implementácie výdavkových limitov. Prognózu daňovo-odvodových príjmov a nedaňových príjmov prezentoval 

Michal Havlát, prognózu výdavkov prezentovala Veronika Horváthová. V rámci prezentácie boli členovia výboru 

informovaní aj o memorandových položkách (príjmové kompenzácie tzv. rodinného balíčka a zmeny v zákone 

o sociálnom poistení), ktoré však neboli zapracované do prognózy.  

KRRZ: Zástupca KRRZ privítal otvorenie diskusie ohľadom nutnosti zmeny štatútu VpDP. Tento by sa mal zmeniť 

tak, aby bol v súlade s novoprijatými výdavkovými limitmi a ich výslednou metodikou. Obzvlášť je potrebné 

zabezpečiť súlad podmienok pri zapracovaní návrhov nových opatrení s požiadavkami legislatívy týkajúcej sa 

výdavkových limitov (najmä ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti ako aj zákona o rozpočtových 

pravidlách). Zástupca KRRZ ďalej zdôraznil, že úprava štatútu aj s jeho odhlasovaním členmi výboru by mala 

prebehnúť do nasledujúceho zasadnutia VpDP. 

Reakcia IFP: Metodológia zapracovania legislatívy do výdavkových limitov bude ešte predmetom detailnejšej 

diskusie. 

 

Na záver prezentácie riaditeľ IFP otvoril diskusiu, požiadal o predbežnú reakciu na prognózu.  

NBS: 

 Predbežne hodnotí prognózu ako realistickú. Prognózu výnosu DPPO na 2021 vidí NBS podobne ako 

IFP. Pozitívne riziká na 2022 však nepremietajú v takej silnej miere ako IFP, nárast majú aj na ďalšie 

roky. 

 Výdavky – predbežne NBS hodnotí prognózu ako konzervatívnu. Najväčší rozdiel NBS vníma pri 

nemocenských dávkach.  

KRRZ: 

 Predbežne hodnotí príjmovú aj výdavkovú stranu ako realistickú pri daných makroekonomických 

predpokladoch. 

 KRRZ sa informovalo, ako sú nastavené parametre pri dani z ropy a čo všetko je zahrnuté. 

 Prognózu DPH tiež vnímajú podobne ako IFP, uvítali pohľad cez scenáre.  

Reakcia IFP: 
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 Aktualizácia obsahuje zmenu spreadu, ktorý bol vyšší ako sa predpokladalo v máji. Nad rámec toho je 

predbežne zapracované aj zníženie produkcie firmy z dôvodu ropného embarga od roku 2023. 

 Legislatíva je posunutá na september a bolo by nutné upraviť účinnosť, ktorá je zatiaľ nastavená od 

1.6.2022 

ČSOB 

 Predbežne prognózu hodnotí ako realistickú. 

VÚB 

 Prognózu hodnotí predbežne ako realistickú. VÚB vyjadrila skeptický postoj pri prognóze DPPO a 

očakáva nižšie hodnoty na budúce roky. Zástupca VÚB uviedol, že horšia DPPO sa môže negatívne 

pretaviť aj do výnosu DPH. Strednodobo je otázny vývoj korporátnej dane pri vysokých inflačných 

číslach. 

 Prognózu výdavkov VÚB hodnotila realistické.  

Reakcia IFP: 

 Michal Havlát sa vyjadroval k pozitívnym predpokladom na DPPO z roku 2021. Je si vedomý, že tieto sa 

nemusia pretaviť aj do ďalších rokov, preto je na rok 2022 zapracovaná korekcia efektívnej sadzby nadol. 

Momentálne dostupné údaje však podľa neho nenaznačujú zníženie prognózy na tejto dani. Horizont 

2023 a 2024 je podporený čerpaním EU fondov a Plánom obnovy. 

Tatra banka: 

 Vníma prognózu podobne ako VÚB. Zástupca TB bol skeptický pri prognózovanej hodnote EDS na 

DPPO, ale zatiaľ svoje predpoklady nemá podporené údajmi. Sprostredkované neformálne údaje od 

firiem nenaznačujú výrazné riziká. 

 Prognóza hodnotená predbežne ako realistická.  

SLSP 

 Prognóza predbežne hodnotená ako realistická.  

 

Záver: 

Na záver stretnutia vyzval riaditeľ IFP členov Výboru, aby poslali svoje hodnotenia prognózy do utorka 28.6.2022 

do konca pracovného dňa na nasledovné adresy: juraj.valachy@mfsr.sk, michal.havlat@mfsr.sk. Prognóza bude 

zverejnená pravdepodobne 30.6.2022. 

 
Zapísal: Vladimír Peciar, dňa 27.6.2022 
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