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Abstrakt  

V rámci výskumu danej problematiky sme vychádzali z existujúcich funkčných 

organizačných štruktúr a systémov daňových správ nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku, 

Poľsku, Česku a Slovinsku, pričom základným predpokladom skúmania bolo zvýšenie 

efektivity riadiaceho systému ako celku. Na základe analýzy trendov v okolitých krajinách 

predpokladáme, že pripravovaná reforma daňovej a colnej správy, výrazne prispeje 

k zvýšeniu stability a efektivity systému riadenia a v  konečnom dôsledku aj k pozitívnemu 

vnímaniu daní, ako spoločensky nepopulárnych povinností.  

Kľúčové slová: dane, daňová reforma, daňová správa, efektívnosť, procesné riadenie 

 

 

Abstract  

Research into the given subject proceeded from exploration of the existing organisational 

structures and systems of tax administration in operation not only in Slovakia, but also in 

Hungary, Poland, the Czech Republic and Slovenia and followed an underlying assumption 

that effectiveness of the entire system is to be improved. Based on the trend analysis we 

assume that the tax and customs administration reform prepared shall remarkably help to 

improve the effectiveness of the system and ultimately raise acceptance of taxes in their 

quality of duties unpopular with the public. Pursuing the process described Slovakia shall 

come closer to having an efficient tax system in place, which will eventually translate into 

better efficiency and competitiveness of this country among the EU states.  
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Úvod  

Jednou zo základných čŕt fungovania všetkých ekonomicky činných subjektov národných 

ekonomík je ich podieľanie sa na daňovom systéme štátu a ich samotná daňová povinnosť. 

Pre komplexný kontext daňového systému ako celku je dôležité poznať vplyvy a dopady 

vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie ako aj daňové správy v jej štátoch. 

Od začiatku integračného procesu v 50-tych rokoch minulého storočia sa podarilo dosiahnuť 

v rôznych oblastiach ekonomického života členských štátov spoločenstva rôzny stupeň 

harmonizácie. Jednou z najcitlivejších oblastí je problematika daní. Daňové príjmy každého 

štátu predstavujú podstatnú časť príjmovej stránky jeho rozpočtu, a preto nie je jednoduché 
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dosiahnuť v tejto oblasti akúkoľvek formu spoločného postupu všetkých zainteresovaných. 

Prijímanie novej európskej legislatívy v oblastí daní trvá nepomerne dlho a hľadanie dohody 

je sprevádzané mnohými ťažkosťami. Ide o technicky veľmi zložitú problematiku a jej 

zosúladenie na úrovni Európskej únie nie je ani zďaleka ukončené. Najväčší pokrok sa 

podarilo dosiahnuť v oblastí nepriamych daní, takmer v úplnej kompetencii jednotlivých 

členských štátov zostáva oblasť priamych daní. Existujú snahy o prehĺbenie integrácie v 

daňovej oblasti, na druhej strane nie sú jednotlivé štáty pripravené vzdať sa po menovej 

politike ďalšieho významného nástroja na ovplyvňovanie ekonomického vývoja štátu. 

 

 

Analýza trendov v manažmente daňovej správy na Slovensku a v okolitých krajinách 

EÚ 

Problematika daní je na európskej úrovni predmetom početných diskusií už niekoľko rokov a 

možno predpokladať, že táto otázka sa bude aj po rozšírení o nové členské krajiny starať o 

siahodlhé vyjednávania a hľadania kompromisov. Problematika je do značnej miery 

ponechaná v kompetencii jednotlivých členských štátov, a preto je potrebné poznať tak 

spoločné pravidlá dané na úrovni Európskej únie, ako aj jednotlivé právne úpravy daňovej 

problematiky v členských krajinách. Posledná výrazná reforma daňovej sústavy v Slovenskej 

republike bola uskutočnená pod vplyvom vážnych zmien v ekonomickej sfére - prechod od 

centrálne plánovaného hospodárstva socialistického typu k trhovo orientovanej ekonomike. 

Daňové zákony platné od roku 1993 boli veľakrát novelizované, najmä v snahe opraviť ich 

nedostatky. Niektoré zmeny daňových zákonov boli podmienené aj politickými a ďalšími 

vplyvmi, na základe ktorých do daňových zákonov preniklo veľa nesystémových opatrení, 

ktoré zvýhodňovali či znevýhodňovali určité skupiny daňovníkov. 

Dôsledkom tohto procesu bolo výrazne skomplikované daňové právo. Bolo nejednoznačné, 

voči daňovníkom často príliš podozrievavé, vopred ich paušálne „trestalo“, čo väčšina 

daňovníkov vnímala ako nespravodlivosť. Nespravodlivý charakter niektorých opatrení v 

daňových zákonoch súčasne viedol k tomu, že v spoločnosti rástla všeobecná tolerancia k 

obchádzaniu a porušovaniu takýchto "nespravodlivých" zákonov, čo bola a je nepochybne 

celospoločensky nežiaduca tendencia. 

Navrhovaný komplexný daňový systém má za cieľ tieto nedostatky a deformácie odstrániť. 

bude pôsobiť priaznivo na celkové podnikateľské prostredie, investovanie a ekonomický rast.  

Slovenská republika nie je jedinou krajinou, ktorá sa podujala na takúto radikálnu zmenu 

svojho daňového systému. Ako príklad odvážnych reforiem možno uviesť Nový Zéland, 

Írsko alebo Estónsko. Írsko a Nový Zéland radikálne znížili dane z príjmov, Estónsko 

zaviedlo jednotnú sadzbu dane a na zisky ponechané vo firme daň zrušilo úplne. Kým ešte v 

roku 1996 si priemerný občan Slovenska mohol za svoj príjem v parite kúpnej sily kúpiť o 35 

% viac ako občan Estónska, v roku 2001 to bolo už len 12 %. Vývoj ekonomiky Írska a 

Nového Zélandu po uskutočnení reforiem sa často označuje ako hospodársky zázrak, 

charakterizovaný výrazným prílevom investícií a vysokou mierou ekonomického rastu. 

Okrem vlastnej daňovej reformy musela Slovenská republika ku dňu vstupu do Európskej 

únie 1. mája 2004 uskutočniť všetky potrebné legislatívne zmeny v daňových predpisoch, ku 

ktorým sme sa zaviazali počas rokovaní o vstupe. Ministerstvo financií SR pri príprave 

daňovej reformy deklarovalo, že všetky opatrenia v oblasti daní sa budú prijímať tak, aby boli 

v súlade so záväznými dokumentmi Európskej únie, t. j. najmä so smernicami EÚ v oblasti 

daní. 

Za východisko nastupujúcich trendov v daňovej správy SR považujeme Programové 

vyhlásenie vlády [http://www-8.vlada.gov.sk/index.php?ID=918 – Programové vyhlásenie 

vlády 2002] zo dňa 4.11. 2002, ktoré v časti „Ekonomická politika“ stanovuje v oblasti 
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správy daní nasledujúce ciele: zjednodušiť daňovú legislatívu, novelizovať časti daňových 

zákonov, ktoré umožňujú nejednoznačný výklad, zjednodušiť sankčný systém v daňovej 

oblasti, znížiť priame dane, presunúť daňové zaťaženie z priamych daní na nepriame dane, 

prehodnotiť uplatňovanie sadzieb majetkových daní, zjednotenie sadzieb dane z príjmu, 

analyzovať možnosti zavedenia rovnej dane, posilniť vlastné daňové príjmy obcí, stanoviť 

vlastné daňové príjmy VÚC, zabezpečiť prísny, priamy, spravodlivý, efektívny výber daní a 

znižovať sadzby, obmedziť daňové úniky, vytvoriť nový systém horizontálneho finančného 

vyrovnávania. 

„Slovensko je ôsmou najpríťažlivejšou európskou krajinou z pohľadu daňových systémov. V 

rebríčku KPMG International zostavenom na základe prieskumu názorov zástupcov 

európskych podnikov na príťažlivosť domácich daňových režimov sa najlepšie umiestnil 

Cyprus, nasledovaný Írskom a Švajčiarskom. Všetky tri krajiny získali vysoké hodnotenie 

vďaka jednotnému výkladu daňovej legislatívy, minimálnym zmenám daňových zákonov a 

relatívne nízkym daňovým sadzbám.“[http://ekonomika.sme.sk/c/3685557/Slovensko-ma-

osmy-najpritazlivejsi-danovy-system-v-Europe.html].  

 

Prieskum [http://www.kpmg.com/SiteCollectionDocuments/2007CorporateandIndirect 

TaxRateSurvey.pdf] realizovala spoločnosť KPMG International [KPMG je globálna sieť 

firiem poskytujúcich služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Jej členské firmy pôsobia v 

145 krajinách a zamestnávajú vyše 123 tis. pracovníkov,] a jeho výsledky reflektujú názory 

viac ako 400 daňových odborníkov v medzinárodných spoločnostiach v Európe. 

Hodnotiacimi kritériami bola atraktívnosť, administratívna náročnosť, konzistentnosť, 

dlhodobá stabilita, rozsah legislatívy, sadzieb a vzťahov s daňovými úradmi. Na európskej 

úrovni je podľa výsledkov prieskumu najmenej príťažlivou oblasťou rozsah daňovej 

legislatívy. Poradie štátov bolo určené na základe "absolútnej príťažlivosti", ktorá sa 

vypočítala ako rozdiel percenta respondentov, podľa ktorých boli kľúčové aspekty ich 

domácich daňových systémov príťažlivé, a percenta nespokojných respondentov.  

Slovenská republika sa nielen poslednou reformou daňovej správy v roku 2004, zavedením 

rovnej daňovej sadzby, začlenila medzi progresívne štáty Európskej únie a výrazne posilnila 

svoju atraktivitu a konkurencie schopnosť. 

Z pohľadu úrovní riadenia daní v rámci SR možno súčasný stav definovať ako oficiálne 

dvojstupňové riadenie, avšak prenesením niektorých kompetencií DR SR na pracoviská DR 

(ďalej len „PDR“) sa v skutočnosti jedná o trojstupňové riadenie, ktorého opodstatnenosť 

stojí na potrebe efektívneho riadenia 102 daňových úradov, ktoré nie je možné zabezpečiť 

z jedného centra. Takáto organizácia daňovej správy nie je optimálna z nasledujúcich 

dôvodov: 

- vykonávanie hlavných procesov je rozdrobené podľa územného princípu s tým, že každý 

DÚ (malý, stredný aj veľký) vykonáva všetky procesy súvisiace so správou a kontrolou 

daní a daňovou exekúciou, a teda nie je možné dosiahnuť optimalizáciu výkonu týchto 

procesov ani nákladov na ich výkon z pohľadu daňovej správy ako celku (Rašner-

Rajnoha, 2007). 

- systém rozmiestňovania daňových úradov je málo flexibilný, pretože neumožňuje 

prispôsobovať rozmiestnenie základných organizačných útvarov potrebám daňových 

subjektov, 

- PDR sú v súčasnom systéme riadenia administratívnou úrovňou riadenia, pričom už 

dlhodobo sa prejavuje v ich práci potreba koncentrovania vykonávania niektorých 

procesov (napr. účtovníctvo, mzdy), ktoré sú medzi DRSR a PDR zbytočne rozdelené 

a zvyšujú administratívnu a komunikačnú náročnosť, 
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- v práci zamestnancov PDR sa objavujú problémy charakteristické pre tie organizácie, 

ktoré aplikujú popri líniovom riadení aj iné úrovne a typy riadenia (napr. projektové, 

odborno-metodické a pod.). Ide napríklad o zadávanie úloh odbornými riadiacimi 

pracovníkmi DRSR, ktoré môžu časovo kolidovať s úlohami zadávanými líniovo 

nadriadenými zamestnancami PDR.  

 

Na základe vyššie uvedeného, koncepcia pripravovanej reformy má na zreteli princíp 

spravodlivosti, neutrálnosti, jednoduchosti a jednoznačnosti, účinnosti a vylúčenia 

duplicitného zdanenia. Analýzy Inštitútu finančnej politiky z rokov 2001 – 2004 poukazujú 

na dôvody pre jasnú potrebu reformy: 

- zložitosť daňového práva – nezrozumiteľnosť,  

- veľa výnimiek, oslobodení, úľav spejúcich k spoločenskej neefektívnosti, keď výroba 

a spotreba nie je ovplyvňovaná ponukou a dopytom, ale aj daňovými zvýhodneniami,  

- variabilita určovania daňového základu, umožňuje optimalizáciu u daňovníka, čo zvyšuje 

administratívne náklady a znižuje možnosti kontroly. 

 

Z pohľadu manažmentu a organizácie daňovej správy môžme za ďalšie dôvody pokladať: 

- zložitosť organizačnej štruktúry – duplicita funkcií a právomocí na centrálnej 

a regionálnej úrovni,  

- nákladný administratívny aparát DS 

- netransparentné projektové riadenie, znížená možnosť kontroly procesov 

- neochota daňovníkov dane platiť. 

 

Zámerom Vlády SR deklarovanom v spomenutom Programovom vyhlásení vlády SR je 

vykonať reformu daňovej správy tak, aby táto bola efektívnejšia, s cieľom metodicky pomôcť 

subjektom s dobrou daňovou disciplínou a odhaľovať subjekty, ktoré sa plateniu daní 

vyhýbajú. Cieľom je vytvoriť podmienky pre efektívnu koordináciu orgánov verejnej správy, 

garantovať prístup občanov prostredníctvom internetu a zabezpečiť prepojenie informačných 

systémov orgánov verejnej správy. Prioritnou úlohou MF SR je taktiež reforma colnej správy 

s víziou zjednotenia procesov výberu daní, ciel a odvodov. Reforma by sa mala uskutočniť 

teda v dvoch fázach: prvá zjednotí daňovú a colnú správu, v druhej sa pristúpi k zjednoteniu 

daní, ciel a poistných odvodov.  

 

 

Procesne orientovaný model manažmentu daňovej správy a špecifiká jeho 

implementácie v podmienkach SR a ČR   

Analýzy Inštitútu finančnej politiky z rokov 2001 – 2004 poukazujú na dôvody pre potrebu 

reformy daňovej správy: 

- zložitosť daňového práva – nezrozumiteľnosť,  

- veľa výnimiek, oslobodení, úľav spejúcich k spoločenskej neefektívnosti, keď výroba 

a spotreba nie je ovplyvňovaná ponukou a dopytom, ale aj daňovými zvýhodneniami,  

- variabilita určovania daňového základu, umožňuje optimalizáciu daňovej povinnosti 

u daňovníka, čo zvyšuje administratívne náklady a znižuje možnosti kontroly. 

Z pohľadu manažmentu a organizácie daňovej správy môžme za ďalšie dôvody pokladať: 

- zložitosť organizačnej štruktúry – duplicita funkcií a právomocí na centrálnej 

a regionálnej úrovni,  

- nákladný administratívny aparát DS, 

- netransparentné projektové riadenie, znížená možnosť kontroly jednotlivých procesov, 

- neochota daňovníkov dane platiť. 
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Prvá fáza implementácie nového modelu má názov UNITAS I. a jej súčasťou je reforma 

daňovej a colnej správy. V tejto fáze je navrhované preskúmanie možností synergie 

jednotlivých procesov daňovej a colnej správy, prijatie legislatívnych úprav vyplývajúcich 

z oboch auditov a následná koordinácia a  implementácia zmien v oboch inštitúciách.  Tomu 

podlieha nasledujúce rozhodnutie, či postup optimalizácie vyústi do zlúčenia daňovej a colnej 

správy, alebo budú naďalej existovať samostatne. Navrhuje sa vypracovanie štúdie 

uskutočniteľnosti, ktorá by komplexne odhadla nutné predpoklady, možné prínosy a riziká 

zjednotenia výberu daní, ciel a odvodov. 

 

Druhá fáza pripravenej reformy, alebo tiež UNITAS II a jej naštartovanie, bude ovplyvnená 

úspešnou realizáciou prínosov fázy UNITAS I. Vo fáze UNITAS II. sa má po spracovaní 

procesných modelov v dotknutých inštitúciách vypracovať procesný model jednotného 

výberu, s následnou zmenou legislatívy a  prispôsobením informačných technológií (IT) 

podpory dotknutých organizácií.  

 

Týmto procesom sa Slovensko približuje k efektívnemu daňovému systému, čo bude 

znamenať zvýšenie efektívnosti a konkurencieschopnosti nášho štátu v rámci štátov EÚ. 

Dopady navrhovaných zmien možno rozdeliť do dvoch základných kategórií. Prvú kategóriu 

tvoria prínosy reformy daňovej a colnej správy, ktoré majú najmä charakter úspor nákladov, 

času, rastu pridanej hodnoty a účinnosti práce a pod. Druhú kategóriu reprezentujú výdavky 

vynaložené na jednotlivé ciele reformy daňovej a colnej správy. Obe z uvedených kategórií 

sa ďalej členia na dopady na subjekt, teda používateľa a dopady na verejnú správu. Výdavky 

a prínosy reformy majú buď jednorazový, časovo obmedzený alebo trvalý charakter. 

Z ekonomického  hľadiska majú najväčší význam dopady s trvalým resp. opakujúcim 

účinkom.  

 

Optimalizácia procesov v  zmysle vyššie uvedených zámerov je zameraná predovšetkým na:  

- centralizáciu daňovej a colnej metodiky na FR SR, 

- centralizáciu služieb pre verejnosť na FR SR, 

- centralizáciu platobného styku a účtovania daní, poplatkov a ciel na FR SR, 

- koncentráciu procesu exekúcie na FÚ, 

- koncentráciu procesu kontroly na FÚ, 

- koncentráciu daní, 

- rozdelenie úloh správcov dane podľa charakteru činností a zlúčenie činností registrácie 

a administratívnych činností správcov dane, 

- centralizáciu podporných procesov na FR SR, 

- zjednotenie a zjednodušenie formulárov pre povinné subjekty, 

- zavedenie jednotného identifikátora fyzických a právnických osôb, 

- rozvoj elektronických služieb a eliminácia papierovej komunikácie, 

- rozvoj elektronickej komunikácie s inými orgánmi verejnej správy a inými orgánmi 

a inštitúciami, 

- zníženie byrokracie zavedením e-Government-u, elektronickej komunikácie a 

digitalizácie spisov, 

- zníženie zaťaženosti subjektu odstránením duplicity poskytovania informácií orgánom 

verejnej správy. 

 

Zavedenie pripravovanej  reformy v DS SR spočíva v optimalizácii počtu DÚ, zmene 

organizačnej štruktúry, čo prinesie výraznú úsporu v  rámci ich rozpočtu. V ďalšej fáze je 
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plánované zlúčenie daňovej a colnej správy, s cieľom následného zjednotenia výberu daní, 

ciel a odvodov.   

Z manažérskeho hľadiska sú významné nasledujúce očakávania prínosov reformy: 

- lepšia správa pohľadávok štátu s možnosťou ich vzájomného započítania a silnejším 

postavením pri konkurzoch, 

- optimalizácia počtu zamestnancov odstránením výkonu duplicitných činností a redukciou 

riadiacich miest, 

- zníženie nákladov na chod zlúčenej organizácie.  

 

Česká republika pripravuje na rok 2010 taktiež reformu daňovej správy, ktorá prinesie 

komplexné zmeny daňového systému v hmotnoprávnej, procesnoprávnej a inštitucionálnej 

oblasti.  

     

Ústredným štátnym orgánom s celoštátnou pôsobnosťou, zodpovedným za daňovú 

legislatívu, riadenie správy daní, riadenie finančných riaditeľstiev a prostredníctvom nich 

aj za riadenie daňových úradov,  je Ministerstvo financií so sídlom v Prahe. Pôvodných 222 

daňových úradov sa k 1.1.1991 zredukovalo na 199. V ich kompetencii je vykonávanie 

správy daní od registrácie daňovníka, až po vymáhanie daní, dozor nad lotériami a ostatnými 

druhmi hazardných hier a vykonávanie kontroly dotácií.  

 

Pripravená je zmena zákona o daňovej a colnej správe, reforma v inštitucionálnej oblasti, 

ktorá prinesie zásadnú zmenu organizačnej štruktúry zlúčením daňovej a colnej správy, čo 

v konečnom dôsledku prinesie zefektívnenie správy daní a ciel. Tento krok bude viesť takisto 

k výraznému zníženiu nákladov určených na činnosť štátnej správy. Generálne finančné 

a colné riaditeľstvo sa stane účtovnou jednotkou, pričom počet jemu podriadených 

riaditeľstiev zostane nezmenený a počet finančných úradov sa zredukuje na 93. Bude 

vytvorené jedno výberné miesto, a zvýši sa komfort poskytovaný daňovníkom. Spomínaná 

reforma na rok 2010 skvalitní hospodársku politiku štátu a jej cieľom je celková zmena 

štruktúry daňových príjmov a zároveň zníženie administratívnych a vyvolaných nákladov 

daňového systému. Hlavným prínosom daňovej reformy pripravovanej v Českej republike 

bude vyššia kúpyschopnosť obyvateľstva, širší priestor pre súkromné aktivity a podporu 

investícií. Reformou zdaňovania príjmov a majetkov – hmotnoprávnej oblasti,  sa zrušia 

dedičské a darovacie dane, a do platnosti vstúpi  nový zákon o daniach z príjmov. Zmena 

v daniach z príjmov prinesie väčšiu podporu vedy a výskumu, podporu usadenia materských 

spoločností  v Českej republike a jednotný základ pre stanovenie výšky dane, sociálneho 

a zdravotného poistenia. Financovanie vedy a výskumu navrhuje zjednotiť všetky financie 

určené pre vedu a výskum a rozdeľovať ich podľa jednotných pravidiel. Menej investícií 

pôjde na základný výskum a viac financií sa bude sústreďovať v aplikovanom výskume, čiže 

v aplikáciách vedeckých objavov v praxi. Vláda bude dôsledne dohliadať na to, aby podniky 

skutočne vynálezy využívali. Tým by sa mal zmeniť terajší systém, podľa ktorého sa financie 

na vedu a výskum  prerozdeľujú do 22 rozpočtových kapitol. Aj keď na inovácie a aplikácie 

je v súčasnosti vyčlenených  až 40% vládnych finančných prostriedkov z celkovej výšky 

rozdelených peňazí, čo predstavuje okolo 8 miliárd CZK, spravidla sú využívané len na 

prevádzku úradov a písanie vedeckých článkov. Reforma procesnoprávnej oblasti má za cieľ 

nový daňový poriadok:  

- stanovenie jednotnej terminológie pre celú oblasť daňového práva 

- vytvorenie jednotného procesu pre výber príjmov jednotného procesu 

- posun splatnosti dane, ktorá bola stanovená nad rámec daňového priznania, až za právnu 

moc rozhodnutia 
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- prehľadnejšie usporiadanie textu zákona 

Proces reforiem vyššie spomínaných oblastí by sa mal realizovať k 1.1.2010.  

 

 

Záver 

Vyššie uvedeným procesne orientovaným modelom daňovej reformy sa Slovensko približuje 

k efektívnemu daňovému systému, čo bude znamenať zvýšenie efektívnosti a 

konkurencieschopnosti nášho štátu v rámci štátov EÚ. Dopady navrhovaných zmien možno 

rozdeliť do dvoch základných kategórií.  

 Prvú kategóriu tvoria prínosy reformy daňovej a colnej správy, ktoré majú najmä 

charakter úspor nákladov, času, rastu pridanej hodnoty a účinnosti práce a pod.  

 Druhú kategóriu reprezentujú výdavky vynaložené na jednotlivé ciele reformy daňovej 

a colnej správy.  

Obe z uvedených kategórií sa ďalej členia na: 

 dopady na subjekt, teda používateľa, 

 dopady na verejnú správu.  

 

Výdavky a  prínosy reformy majú buď jednorazový, časovo obmedzený alebo trvalý 

charakter. Z ekonomického hľadiska budú mať najväčší význam dopady s  trvalým resp. 

opakujúcim účinkom.  

V rámci výskumu danej problematiky sme vychádzali z existujúcich funkčných 

organizačných štruktúr a systémov daňových správ nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku, 

Poľsku, Česku a Slovinsku, pričom základným predpokladom skúmania bolo zvýšenie 

efektivity systému ako celku, prostredníctvom zmeny organizačnej štruktúry, resp. jej 

procesne orientovanej optimalizácie, ako aj zavedenie marketingových princípov v oblasti 

orientácie na zákazníka pre dosiahnutie pozitívneho obrazu v očiach verejnosti.  
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