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Keď sa na Slovensku hovorí alebo píše
o mzde, myslí sa tým tzv. „hrubá mzda“.
Z ekonomického hľadiska však ide
o účtovnícku fikciu. Predstavuje
arbitrárne stanovený bod medzi
dvoma kľúčovými parametrami: čistou
mzdou a nákladmi práce. Ten prvý
zaujíma zamestnancov a ten druhý
zamestnávateľov. Rozdiel medzi nimi
je zaujímavý pre štát – pretože práve
ten hovorí o objeme daní a odvodov.
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Problém je, že veľká časť odvodov je vo forme
skrytého daňového bremena. Ide o tzv. „odvody
platené zamestnávateľom“, ktoré nie sú súčasťou
hrubej mzdy. Dnešná podoba hrubej mzdy je tak
v skutočnosti len „polohrubá“ mzda. Tá skutočná
hrubá mzda by mala zahŕňať všetky dane a odvody
platené z produktívnej prace. A to z toho dôvodu,
že v skutočnosti si na všetky odvody zamestnanec
musí zarobiť svojou prácou. Bez ohľadu na to, či je
daná položka označená ako „odvod zamestnanca“
alebo „odvod zamestnávateľa“, oba sú súčasťou
jeho celkovej odmeny za prácu.
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Prečo je to problém?
Dnešná „polohrubá“ mzda vytvára umelý konflikt medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Stačí si predstaviť vyjednávanie
o mzde. Zamestnanec chce zvýšiť mzdu o 100 eur, ale v skutočnosti žiada od zamestnávateľa 135 eur. Keď dostane
naviac 74 eur, je nespokojný, pritom zamestnávateľ skutočne na jeho odmenu vydal 100 eur. Dva kľúčové subjekty na trhu
práce tak „myslia“ v rozdielnych veličinách. Tí prví majú pocit, že čistá mzda nepredstavuje dostatočnú odmenu za ich prácu
a tí druhí majú pocit, že platia vysoké mzdové náklady.
Okrem konfliktu umožňuje táto politická ilúzia v podobe „polohrubej“ mzdy udržovať vysoké daňovo-odvodové zaťaženie
práce na Slovensku. Viaceré medzinárodné organizácie odporúčajú Slovensku znížiť toto zaťaženie, ktoré je v medzinárodnom
porovnaní nadpriemerné.1 Za rok 2019 bol na Slovensku podiel daní a odvodov na mzdových nákladoch - daňovo-odvodový
klin - vo výške 41,88 %, pričom priemer krajín OECD je na úrovni 35,97 %.

Zdroj: OECD 20202, vlastné spracovanie

Receptom je nahradiť „polohrubú“ mzdu skutočne hrubou
Najlepším nástrojom proti vysokým daniam je informovaný volič. Naopak, najlepším prostredím na zvyšovanie daní
je neprehľadný a zložitý daňový systém. Túto skutočnosť dobre ilustruje nedávne výrazné zvyšovanie daňovo-odvodového
zaťaženia práce ľudí s minimálnou mzdou. To na Slovensku vzrástlo z 30 % v roku 2012 na skoro 40 % v roku 2020. Tento
výrazný nárast sa uskutočnil ľudom pred očami, ale nevyvolal vo verejnej mienke žiadne výrazne pobúrenie. Čistá mzda rástla,
ale to, že vyšším tempom rástli príjmy štátu, občania často nevidia.
Riešením tohto problému je preto odstrániť fikciu vo forme arbitrárne stanovenej „polohrubej“ mzdy a nahradiť ju skutočnou
hrubou mzdou, ktorá bude v sebe zahrňovať všetky dane a odvody platené z ceny práce. Takýmto spôsobom vzniknú len dva
typy miezd:
• čistá mzda, ktorú dostane zamestnanec na ruku alebo na účet a bude predstavovať zdanenú odmenu za prácu.
• hrubá mzda, ktorá bude predstavovať celkové mzdové náklady vrátane všetkých daní a odvodov, ktoré dnes platia
zamestnanci a zamestnávatelia
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Že nejde o nerealizovateľnú reformu ukazuje príklad z Litvy. Tam majú od prvého januára 2019 minimálny rozdiel medzi hrubou
mzdou zamestnanca a mzdovými nákladmi na jeho zamestnanie. Podarilo sa im zjednotiť odvody platené zamestnancom
a zamestnávateľom, stanoviť limit na ich platenie a znížiť ich celkovú výšku.
Proces tejto zmeny začal na konci roku 2015, kedy sa návrh prvýkrát objavil v parlamente. Následne štyri hlavné politické
strany prebrali tento návrh do svojich volebných programov v roku 2016. Novozvolená vláda v roku 2017 zaradila konsolidáciu
odvodov do svojho programového vyhlásenia. Nasledujúci rok sa finálny návrh dostal na vládu a do parlamentu, kde bol
schválený v polovici roku 2018. Podobná zmena sa uskutočnila aj v Rumunsku, kde taktiež z daňovo-odvodového systému
odstránili ilúziu zamestnávateľmi platených odvodov.
Pred účinnosťou zmien do roku 2019 platil v Litve zamestnanec na odvodoch 9 % a zamestnávateľ 31,18 %. Po zmenách
kleslo odvodové zaťaženie platené zamestnávateľom na 1,77 %3 a odvodové zaťaženie zamestnanca vzrástlo na 19,5 %.
Pritom však celkový daňovo-odvodový klin v Litve poklesol zo 41,15 % na 37,76 %. 1 milión zamestnancov, z celkového
počtu 1,3 milióna litovských zamestnancov, pocítil zníženie daňovo-odvodového zaťaženia.

Negatívne dopady „polohrubej“ mzdy
Ilúzia „polohrubej“ mzdy a neviditeľných odvodov platených zamestnávateľom má reálny dopad aj na verejnú politiku.
Ak sa nevedomosť voličov o výške skutočne platených daní z práce spojí s empiricky mnohokrát potvrdeným výrazným
nadhodnocovaním výšky priemerných ziskových marží podnikateľov v hospodárstve, vytvára to politický dopyt po
populistickej daňovej politike (štúdie ukazujú, že ľudia si myslia, že z jedného dolára v tržbe podniku tvorí čistý zisk podnikateľa
po zdanení 36 %, pričom v skutočnosti je to iba 7,9 %).4 Takáto politika následne neodráža skutočne ekonomické fundamenty
a možnosti hospodárstva, ale mylné predstavy a ilúzie mediánového voliča, ktorý sa podľa nich riadi aj vtedy, keď si vo voľbách
vyberá svojho zástupcu do parlamentu.
Že ide o skutočný problém s reálnym dopadom na verejnú politiku ukazuje napríklad debata okolo minimálnej mzdy.
Neexistujú medzinárodné porovnania minimálnych miezd porovnávajúcich náklady práce minimálnej mzdy.
To vytvára medzi zamestnancami v krajinách s vysokým podielom odvodov platených zo strany zamestnávateľov falošný pocit
relatívne nižších minimálnych miezd než v skutočnosti sú.
Slovensko je toho najlepším príkladom. V rámci EÚ máme tretí najvyšší podiel odvodov platených zamestnávateľmi.
Pred nami sú len dve krajiny: Francúzsko a Rakúsko. Zároveň na Slovensku voliči a následne aj politici už niekoľko rokov
neprimerane tlačia na zvyšovanie minimálnej mzdy s odôvodením jej nízkej úrovne oproti ostatným krajinám. Vplyv ilúzie
„polohrubej“ mzdy uvidíme, keď sa porovnáme napríklad s Českou republikou. V roku 2020 sme v SR mali o 22,5 eura vyššiu
hrubú minimálnu mzdu ako v ČR. Ale mali sme o 37 eur vyššie mzdové náklady minimálnej mzdy – teda podnikatelia museli
platiť výrazne vyššie mzdové náklady, pričom zároveň zamestnanci dostávali len o 13 eur vyššiu čistú minimálnu mzdu.
Tento rozdiel medzi hrubou minimálnou mzdou a mzdovými nákladmi je ešte výraznejší v Slovinsku. Tu je hrubá minimálna
mzda 941 eur, pričom mzdové náklady sú 1 098 eur. Zamestnávateľ tak na odvodoch za zamestnanca platí 16,7 %.
Výrazne väčšia časť nákladov je evidovaná na strane zamestnanca, ktorý z hrubej mzdy platí na odvodoch 285 eur,
čo je 30,2 % z hrubej mzdy (a jeho čistá mzda teda dosahuje 656 eur). Na Slovensku je pritom tento podiel platených
odvodov otočený. Zamestnávateľ tu platí z minimálnej mzdy 34 % a zamestnanec 17,7 %. To vytvára ilúziu väčšieho
rozdielu v minimálnych mzdách medzi nami a Slovinskom. Keďže v medzinárodných porovnaniach sa používa
ako ukazovateľ hrubá mzda.
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Zdroj: vlastné spracovanie
Najlepšie sa tento vplyv „polohrubej“ mzdy ukáže pri pohľade na vývoj minimálnej mzdy v Litve. Tu podľa štatistík Eurostatu
medzi rokmi 2018 a 2019 vzrástla minimálna mzda o neuveriteľných 39 %. V skutočnosti však vzrástla len o 7,5 % a tento
magický nárast minimálnej mzdy spôsobila vyššie popísaná odvodová reforma.
Ak by sme podobnú reformu zaviedli u nás, vzrástla by hrubá minimálna mzda tento rok o viac ako 200 eur a dosiahla
hodnotu 784 eur mesačne. Pričom ľudia by stále dostávali 477 eur v čistom. Takto by bol okamžite viditeľný rozdiel medzi
skutočne hrubou mzdou a čistou mzdou, čo by následne prispelo k tlaku na zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce ľudí
s minimálnou mzdou.

Príklad zavedenia skutočnej hrubej mzdy
V dnešnom systéme sa sociálne a zdravotné odvody počítajú z „polohrubej“ mzdy. Zamestnanec z tejto mzdy zaplatí 9,4 %
na sociálnych a 4 % na zdravotných odvodoch. Následne zamestnávateľ z tejto mzdy zaplatí 25,2 % na sociálnych a 10 %
na zdravotných odvodoch. Pripočítaním týchto odvodov platených zamestnávateľom k „polohrubej“ mzde dostaneme
mzdové náklady.
Prechod na skutočnú hrubú mzdu by znamenal, že sa zmení „základ“ pre sadzby sociálnych a zdravotných odvodov. To znamená,
že by sa museli zmeniť aj samotné sadzby týchto odvodov. Za predpokladu nezmeneného daňovo-odvodového zaťaženia
práce (t.j. dane a odvody odvedené štátu za konkrétneho zamestnanca by predstavovali tú istú sumu) by sa sadzby zmenili
nasledovne:
Sadzby sociálnych odvodov platených zamestnancom a zamestnávateľom boli pôvodne vo výške 34,6 %. V zmenenom
systéme skutočnej hrubej mzdy by bola sadzba za sociálne odvody vo výške 25,59 %.
Sadzby zdravotných odvodov platených zamestnancom a zamestnávateľom boli pôvodne vo výške 14 %. V zmenenom
systéme skutočnej hrubej mzdy by bola sadzba za sociálne odvody vo výške 10,36 %.
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Porovnanie prepočtu „polohrubej“ mzdy na skutočne hrubú mzdu je v nasledovnej tabuľke:

Zdroj: vlastné prepočty
Tento prepočet odvodov je fiškálne neutrálny, predstavuje model, v ktorom štátna pokladnica bude mať rovnaké príjmy ako
dnes. Tvrdíme však, že odvodové zaťaženie práce na Slovensku je vysoké. Spolu s reformou vykazovania skutočnej hrubej mzdy
by tak mala prísť aj reforma financovania verejných služieb.
Znižovanie odvodových sadzieb je možné dosiahnuť čiastočnou dotáciou výdavkov zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne
zo všeobecných daňových príjmov alebo znižovaním výdavkov týchto poistných schém, prípadne kombináciou týchto krokov.
Zavedenie skutočnej hrubej mzdy by umožnilo opätovne zaviesť strop na platenie zdravotných odvodov, ktorý bol
pôvodne ako konsolidačné opatrenie zrušený. (Teda narovnať podmienky so sociálnym poistení na úrovni 7-násobku priemernej
mzdy, alebo vrátiť túto hodnotu na 5-násobok priemernej mzdy, ako ešte na Slovensku nedávno platila.) K jeho opätovnému
zavedeniu už nedošlo, keďže minulá vláda sa riadila pravidlom minúť aspoň o 2 % HDP viac, ako vyberie.

Na diskusiu
Otázkou na diskusiu pri prechode na skutočnú hrubú mzdu je zaradenie dnešného úrazového a garančného poistenia. Pôvodne
malo úrazové poistenie „ochraňovať zamestnávateľa pred rizikom ekonomickej záťaže pre prípad jeho zodpovednosti za
poškodenie zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania jeho zamestnanca. Súčasná právna
úprava už nemá charakter odškodnenia spočívajúceho v náhrade škody, ale je koncipovaná ako poistný systém kompenzačného
charakteru.5 Aj zo štruktúry výdavkov Úrazového poistenia vidieť, že väčšina výdavkov smeruje na pravidelné, opakované dávky
(paralela invalidného poistenia). To prirodzene vyvoláva legitímnu otázku, či už de facto nejde o poistenie zamestnanca.
Aj keby sa táto diskusia skončila záverom, že poistený má naďalej ostať zamestnávateľ a nie zamestnanec, existuje lepšie
riešenie, ako je súčasný systém. Podobne ako sú vodiči poistení v systéme Povinného zmluvného poistenia, aj zamestnávatelia
by museli byť úrazovo poistení.
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Úrazové poistenie by sa kompletne vyňalo zo mzdovej učtárne a zamestnávatelia by poistné hradili na základe komplexného
posúdenia ich rizika. Oproti súčasnému stavu by to malo obrovskú výhodu, lebo väčšine zamestnávateľov (z nevýrobného
sektora) by klesli výdavky na toto poistenie. Trhové sadzby poistenia by zreálnili potenciálne riziko poistného plnenia.
Rovnakou logikou je možné postupovať v prípade garančného poistenia. Súkromný sektor, na rozdiel od verejného, dokáže
efektívne odhadovať reálne riziko neplatenia miezd a znížiť sadzby tak, aby nevznikali 70 % prebytky vo fondoch úrazového a
garančného poistenia, ako je tomu dnes.

Záver
V učebniciach ekonómie sa medzi zlyhaniami trhu nachádza aj problém informačnej asymetrie. To je situácia, kedy má jedna
strana transakcie informačnú prevahu nad druhou. Ako príklad sa najčastejšie uvádza predajca ojazdeného auta, ktorý vie, v
akom stave je auto, koľko má najazdené a či bolo alebo nebolo búrané. Na druhej stane je kupujúci, ktorý ťahá za kratší koniec
a môže len dúfať, že predajca nezneužije svoju informačnú prevahu, aby mu predal mačku vo vreci.
Pri aplikácii tejto teórie do praxe sa často sústredí pozornosť len na súkromný sektor a zabúda sa na ten verejný. Avšak aj
vo verejnom sektore je prítomný problém informačnej asymetrie. Dokonca existuje mnoho dôvodov sa domnievať, že je tam
ešte oveľa rozšírenejší. V politike totižto z volebných výsledkov a prieskumov vidíme, že voliči v role spotrebiteľa nemajú ani
motiváciu odhaliť predavačov teplej vody alebo sa spätne poučiť pri negatívnej skúsenosti.
Práve existencia „polohrubej“ mzdy je pekná ukážka toho, keď sa politici snažia systematicky skrývať pred svojimi zákazníkmi
informácie a uvádzať ich do omylu ohľadom skutočnej ceny za služby verejného sektora. Politici majú v rukáve oveľa viac
trikov ako napríklad deficitné financovanie na dlh alebo neprehľadné zavádzanie nepriamych daní. Všetky tieto triky pokrivujú
fungovanie demokracie a dopyt voličov následne neodzrkadľuje skutočnú, ale pokrivenú realitu.
Jeden zo spôsobov, ako minimalizovať negatívny vplyv informačnej asymetrie v politike, je zrušiť účtovnú fikciu „polohrubej“
mzdy. A zaviesť skutočnú hrubú mzdu, ktorá bude v sebe zahŕňať všetky dane a odvody platené z produktívnej práce
zamestnancov.
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Poznámky
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SITA: Štúdia IFP a OECD odporúča znížiť zaťaženie práce. Daňové centrum, 17.3. 2015; https://www.danovecentrum.sk/clanok-

z-titulky/studia-ifp-a-oecd-odporuca-znizit-zatazenie-prace-spravodajstvo-3-2015.htm
2

OECD: Taxing Wages 2020. OECD, 2020; https://www.oecd.org/tax/taxing-wages-20725124.htm

Z toho: Odvod na poistenie v nezamestnanosti 1,31 %, Úrazové poistenie 0,14 %, Garančné poistenie 0,16 % Dlhodobé poistenie
v nezamestnanosti 0,16 %.

3

PERRY, Mark J.: The general public thinks the average company makes a 36% profit margin, which is about 5X too high, Part II.
The American Enterprise Institute, 15.1. 2018; https://www.aei.org/carpe-diem/the-public-thinks-the-average-companymakes-a-36-profit-margin-which-is-about-5x-too-high-part-ii/
4

5

Úrazové poistenie - Základná charakteristika. Sociálna poisťovňa; https://www.socpoist.sk/urazove-poistenie-dug/48009s

Róbert Chovanculiak do INESS nastúpil po predchádzajúcej spolupráci v roku 2015. Pracovné
skúsenosti predtým nadobudol aj ako analytik v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného
podnikania. Vo svojom výskume sa venuje fungovaniu verejného sektora, internetovým technológiám
a školstvu. Je autorom knihy „Pokrok bez povolenia - Ako zdieľaná ekonomika, crowdfunding
a kryptomeny menia svet“.

Aktuálne publikácie

45 DôVODOV,
PREčO ZMRAZIť

MINIMáLNU MZDU
45 dôvodov, prečo zmraziť
minimálnu mzdu je publikácia,
ktorá na jednej strane predstavuje
argumentačný arzenál do politickej
debaty, na druhej strane je to analytická
balada o neružovej budúcnosťou
zaostalých regiónov a znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie.
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koľko stojí
ľudský život?
Publikácia Koľko stojí ľudský život?
obsahuje prierezový pohľad na to, ako
ekonómia ráta hodnotu ľudského života
(nar. aké náklady ekonómovia vypočítali
na jeden zachránený rok kvalitného
života) a ako sa tieto výpočty aplikujú
na ekonomické náklady pandémie
COVID19 v niektorých štátoch.

čo potrebuje
naše školstvo

(teraz, ale aj o dekádu)
Slovenské školstvo momentálne hibernuje. Skôr či neskôr sa však deti vrátia
do tried. Preto musíme už dnes myslieť
na to, ako im zlepšíme podmienky vzdelávania. Aké opatrenia môžeme prijať
hneď a s okamžitými efektami? Píšeme
o tom v INESS na tému: Čo potrebuje
naše školstvo (teraz, ale aj o dekádu).
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