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Yážený pán predseda'

listom Zo dňa 30. augusta 2018 bola Rada pre rozpočtovú Zodpovednosť (RRZ) poŽiadaná o odhad

dynamických dopadov Vášho reformného návľhu S náZvom odvodovy bonus. Požadovaná analýzabola po

spľesnení zadania dňa 15' novembra 2018 detailne vypľacovaná aposlaneckému klubu pľvýkľát zaslaná

elektronicky na pripomienkovanie dňa l4. februára 2019.v nadväznosti na ýsledky kvantifikácie boli zo

strany klubu vznesené pripomienky a záľoveň požiadavka na úpravu zadania. Tíe boli prediskutované so

zástupcom poslaneckého klubu SaS pánom Petrom Cmorejom dňa 8. marca 2019 a tiež prostredníctvom

emailov. Aktualizovanáverzia zohľadňujúca nové zadanie bola klubu zaslanána pripomienky dňa 23' jiila

2019. K dnešnému dňu nám neboli doľučené žjadne pripomienky ku kvantifikácii a spľávnemu

zohl'adneniu dohodnutého zadania'

V prílohe tohto listu Vám zasielam aktuálnu veľziu analýzy. V tejto verzii sú podl'a nášho nŕaoru

zapracované všetky doposial' vznesené pripomienky, vrátane stanoviska k nepľiamym pozitívnym

dopadom a porovnania s dôchodkovým scenárom definovaným klubom SaS.

Z dôvodu potreby formálneho ukončenia procesu kvantifikácie žiadosti poslaneckého klubu si Vás

dovoľujem požiadať, aby ste sa vteľmíne do 30. novembľa 2019 písomne vyjadľili kzneniu mateľiálu

tak, aby mohli byt'prípadné pripomienky zapracované do konečnej verzie schválenej Radou pre rozpočtovú

zodpovednosť.

I(anceláľia Rady pľe rozpočtovú zodpovednosť
Imľiclra I(arvaša l, Bĺatislava r, 8r3 z5, Slovensko



Zverejňovanie mateľiálov, vrátane súvisiacich podkladov atechnických predpokladov je základným

princípom zabezpečenia transparentnosti činnosti a výstupov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Vzhľadom na to, že odvodoý bonus je opatrenie, ktoré poslanecky klub SaS aktívne komunikuje

verejnosti, medzinárodne uplatňovaným pravidlom (best practices) je automatické zverejňovanie takejto

kvantiftkácie. V pľípade, že do stanoveného termínu nebude RRZ doručené Vaše vyjadrenie alebo

nepožiadate o nezverejnenie mateľiálu, bude kvantifikácia po schválení RRZ zverejnená na našej

intemetovej stránke.

S pozdravom I
Ing. Ivan Šramko

predseda

Rady pľe ľozpočtovú zodpovednosť
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