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16. jún 2022, Bratislava

Limity verejných výdavkov
Ján Tóth
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Výdavkové limity a fiškálny rámec (1)
•

Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti (rok 2011) predpokladal
zavedenie výdavkových limitov
“Postup pri určení limitu verejných výdavkov ustanoví zákon.” (zákon č. 493/2011 Z.z.,
článok 7, ods. 3)

•

Limity dopĺňajú dlhovú brzdu a boli zavedené s cieľom dosiahnutia
dlhodobej udržateľnosti verejných financií
“Zavedenie výdavkových limitov je v slovenskej ekonomike najvhodnejším fiškálnym
pravidlom pre zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti hospodárenia Slovenskej republiky
a prijateľnej zadlženosti.” (dôvodová správa k článku 7 zákona 493/2011 Z.z.)

•

Výdavkové limity zavedené s účinnosťou od 1. apríla 2022 novelou
zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
(najmä §30aa).
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Výdavkové limity a fiškálny rámec (2)
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Výdavkové limity a dlhová brzda (1)
• Zámerom ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti bolo, aby
výdavkové limity (operatívny nástroj) vhodne dopĺňali dlhovú brzdu (len
záchranná brzda ak všetko ostatné zlyhá)
• Aktuálne limity v zákone o rozpočtových pravidlách nie sú úplne
konzistentné, keďže sa nemodernizoval ÚZ:
• Únikové klauzuly sú rôzne – podmienky na spustenie únikovej klauzuly ekonomického
poklesu sú v prípade dlhovej brzdy oveľa prísnejšie ako pri výdavkových limitoch (pandémia
by nespĺňala únikovú klauzulu podľa ÚZ)
• Sankcie a úľavy nie sú zladené – ÚZ má spodné „papierové“ a vrchné „drakonické“ sankcie,
„dedičný hriech“ sa prenáša na novú vládu, nedostatočný priestor medzi spustením sankcií a
maximálnym limitom (10% HDP), nekonzistenstnosť - odmeny pri dlhodobých reformách
zlepšujúcich udržateľnosť sa nepremietnu do uvoľnenia niektorých sankcií dlhovej brzdy
(vyrovnaný rozpočet)
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Výdavkové limity a dlhová brzda (2)
Výdavkové limity

Dlhová brzda

Nekonzistentnosť

Upustenie od prísnych
sankcií až keď nom. rast
ekonomiky medziročne
klesne o 12 p.b.

Rôzne prísne únikové
klauzuly, pri dlhovej brzde sa
spúšťajú až ex-post po
potvrdení poklesu ekonomiky

Únikové klauzuly
Prepočítanie a možné
prekročenie limitov pri
očakávanom poklese
ekonomiky

Úľava pri limitoch a sankcie dlhovej brzdy
Úľava z konsolidácie pri
dlhodobej reforme max.
do 0,5% HDP za volebné
obdobie

Požiadavka na nerastúce
výdavky, vyrovnaný
rozpočet

Nemožnosť zohľadnenia
úľavy, ak sa uplatňujú
uvedené sankcie dlhovej
brzdy
5

Definícia limitu verejných
výdavkov (§30aa zákona 523/2004 Z.z., ods. 1 a 2)
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Výdavkové limity
• Operatívne a transparentné rozpočtové pravidlo, ktoré ukotvuje
modernú proti-cyklickú fiškálnu politiku a rozpočtovú disciplínu s
cieľom zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť.
• Limity sa stanovujú v EUR a schvaľuje ich NR SR všeobecne záväzným
uznesením na celé volebné obdobie podľa zákona
• Priama väzba na ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti RRZ
• Minimálna požadovaná konsolidácia zohľadňuje mieru rizika dlhodobej
udržateľnosti
• Vláda bude podľa zákona odmeňovaná/penalizovaná fiškálnym
priestorom za zlepšenie/ zhoršenie dlhodobej udržateľnosti
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Sektorové krytie limitu
(§30aa, ods. 1)

• Čo najširšie pokrytie limitu – prepojenie s cieľovou hodnotou štrukturálneho
salda
• Vylúčené subjekty s vlastnou autonómiou pri rozhodovaní o rozpočte
(samosprávy) – transfery samosprávam napríklad zo štátneho rozpočtu sú
súčasťou limitu (lebo len „prietokový ohrievač“ o ktorých nerozhoduje
samospráva)
• Podniky s majetkovým podielom štátu sú súčasťou limitu (ak sú zaradené
v sektore verejnej správy):
• Napríklad Národná diaľničná spoločnosť, železničné spoločnosti (ŽSSK,
ŽSR) a verejné zdravotné poistenie
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Vecné položky vylúčené z limitu
(§30aa, ods. 1)

• Princípy na vylúčenie položiek výdavkov z limitu:
a) priama protistrana v príjmoch (nulový vplyv na saldo),
b) mimo kontroly vlády,
c) ovplyvnené hospodárskym cyklom
• Vylúčené výdavkové položky:
• Úrokové náklady (b)
• Výdavky spojené s rozpočtom EÚ
• Výdavky kryté príjmami z rozpočtu EÚ (a)
• Spolufinancovanie eurofondov (a,b)
• Odvod do rozpočtu EÚ (b)
• Cyklická zložka vybraných sociálnych výdavkov (dávka v nezamestnanosti) (c)
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Výdavkové limity - schéma
Pravidlá Paktu stability
a rastu nevstupujú do
výpočtu

Sankcie dlhovej
brzdy
sankcie platné v čase
výpočtu

Analýza
udržateľnosti
(ukazovateľ dlhodobej
udržateľnosti a NPC
trajektória štrukturálneho
salda)

riziká: vysoké,
stredné, nízke,
žiadne

Plánovaná zmena
štrukturálneho
salda

výpočet
vstupy od MF SR
a VpDP

Limity verejných
výdavkov na 4
roky

aktualizácia

1. Vyhodnotenie plnenia limitu za predch. rok
2. Zohľadnenie legisl. zmien (príjmy, udržateľnosť)
3. Zohľadnenie skutočného vývoja položiek mimo limitu
4. Zohľadnenie nových sankcií dlhovej brzdy

aktualizácia
5. Vyhlásenie a ukončenie výnimočných okolností
6. Výrazne odlišný ekonomický vývoj
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Postup výpočtu limitu verejných
výdavkov (§30aa, ods. 3 a 4)
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Postup výpočtu
(§30aa, ods. 3 a 4)

• RRZ má povinnosť zverejniť správu o dlhodobej udržateľnosti (do 30 dní od schválenia
PVV a vyslovenia dôvery vláde):
• Vypočíta pasívny tzv. základný scenár vývoja verejných financií (trajektória vývoja štrukturálneho
salda v NPC scenári) a vypočíta ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti
• Určí sa miera rizika spojená s aktuálnou hodnotou dlhodobej udržateľnosti verejných financií (nízke
/ stredné / vysoké)

• Na základe požiadavky na minimálne zlepšenie udržateľnosti (konsolidácia) v zmysle
zákona sa určí trajektória (minimálneho) plánovaného zlepšenia štrukturálneho salda
• Použitím externých vstupov (MF SR, VpDP) na základe zákona RRZ má povinnosť
vypočítať limity verejných výdavkov na najbližšie 4 roky (RRZ ako „kalkulačka“)
• Povinnosť pre RRZ predložiť vypočítané limity NR SR na schválenie (do 60 dní od
schválenia PVV a vyslovenia dôvery vláde)
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Zdrojové údaje
Ukazovateľ

Zdroj údajov

Limit verejných výdavkov =

výpočet RRZ

- plánované štrukturálne saldo

minimálna konsolidácia podľa zákona

- úrokové náklady

RRZ

- odvod do rozpočtu EÚ
- výdavky na spolufinancovanie
+ hospodárenie samospráv

predpoklady
MF SR
(rozpočet)

+ daňové príjmy bez samospráv

VpDP (ostatné položky MF SR predpoklady)

+ nedaňové príjmy bez samospráv

VpDP (ostatné položky MF SR predpoklady)
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Zohľadnenie príjmov pri výpočte
limitov
• Prognóza príjmov je kľúčová na stanovenie priestoru pre výdavky
• Limit výdavkov sa dopočítava na základe cieľa štrukturálneho salda
• Zohľadňujú sa len štrukturálne príjmy (v prípade pozitívneho šoku nadpríjmy
sa nemôžu použiť, zároveň ak príde negatívny šok, nemusia sa znížiť výdavky)
• Príjmy RRZ očisťuje o cyklické a jednorazové vplyvy (na základe metodiky):
• Východiskom je prognóza Výboru pre daňové prognózy (VpDP)
• Zároveň časť nedaňových príjmov prognózuje VpDP
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Zmena štrukturálneho salda
(§30aa, ods. 6 a 7)
•

Východiskom je minimálna požadovaná zmena štrukturálneho salda:
 1. zohľadňujúc riziká dlhodobej udržateľnosti a
 2. sankcie dlhovej brzdy

• Štrukturálny prebytok najviac vo
výške 0,5 % HDP

1. Riziká dlhodobej udržateľnosti
hodnota
konsolidačné
pásmo rizík
ukazovateľa
pravidlo (voči ZS)
Vysoké riziká

> 5% HDP

0,5 % HDP

Stredné riziká

1-5 % HDP

0,5 % HDP

Nízke riziká

0-1 % HDP

0,25 % HDP

Žiadne riziká

< 0 % HDP

možné zhoršenie k nule

ukazovateľ

2. Dlhová brzda
zmena štrukturálneho salda

Hrubý dlh

zmrazenie výdavkov; vyrovnaný rozpočet

Príklady – požiadavka na zmenu štrukturálneho
salda v dobrých a horších časoch
Dva príklady (prepojenie limitov s dlhodobou udržateľnosťou):
1) očakávané zotavenie – štrukturálne saldo sa zlepšuje v NPC scenári
2) vplyv starnutia – štrukturálne saldo sa automaticky zhoršuje
(% HDP)

(% HDP)

Pozn.: vysoké a stredné riziko sa týka rizík spojených s dlhodobou udržateľnosťou (požiadavka na
konsolidáciu je v oboch prípadoch 0,5% HDP)

Aktualizácia limitu výdavkov
(§30aa, ods. 9)
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Aktualizácia limitu výdavkov
(§30aa, ods. 9)

• Každý rok do 30. júna o:
• Vplyv nových príjmových opatrení (VpDP) a
legislatívne zmeny ovplyvňujúce dlhodobú
udržateľnosť (odhad RRZ)
• Vplyv plnenia limitu v predchádzajúcom roku
(symetricky: ak sa nesplnil, limit na bežný rok sa
zníži; ak sa splnil – limit sa zvýši)
• Vplyvy tých položiek, ktoré boli do výpočtu limitu
zahrnuté na základe predpokladov MF SR – odvod
do rozpočtu EÚ, spolufinancovanie výdavkov,
nedaňové príjmy, hospodárenie samospráv

• do 30 dní od žiadosti vlády o:
• Vplyv nových príjmových opatrení
(VpDP) a legislatívne zmeny
ovplyvňujúce
dlhodobú
udržateľnosť (odhad RRZ) – prijaté
v období po 30. júni.
• Vplyv nových sankcií dlhovej brzdy
- jesenná notifikácia

• Vplyv nových sankcií dlhovej brzdy

Aktualizované limity RRZ predkladá na schválenie dvom výborom NR SR
(Výbor pre financie a rozpočet, Výbor pre hospodárske záležitosti)
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Aktualizácia limitu výdavkov
(§30aa, ods. 9 a 11)

• RRZ má povinnosť aktualizovať limity o vplyvy legislatívnych zmien ovplyvňujúcich
dlhodobú udržateľnosť na základe svojho odhadu (presná metodika odhadu RRZ je
ešte predmetom diskusie s MF SR)
• Ide o aktualizáciu v štandardných termínoch (ods. 9) alebo z vlastnej iniciatívy (ods. 11)
• Zákon predpokladá nesymetrický prístup:
• Ak opatrenie zlepšuje dlhodobú udržateľnosť a uplatňujú sa sankcie dlhovej brzdy,
zohľadní sa zlepšenie maximálne do výšky 0,5% HDP za celé volebné obdobie
• Ak opatrenie zlepšuje dlhodobú udržateľnosť a dlh je mimo sankčných pásiem,
vplyv sa zohľadní v plnej výške podľa odhadu RRZ
• Ak opatrenie zhoršuje udržateľnosť, vplyv v podobe zníženia limitu sa zohľadní
v plnej výške
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Vyhodnotenie plnenia limitu
výdavkov (§30aa, ods. 17 až 19)
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Vyhodnotenie plnenia limitov
(§30aa, ods. 17 až 19)

• RRZ vyhodnotí plnenie limitu každoročne do 15. júna, pričom zohľadní:
• Vplyv príjmových opatrení (VpDP) a opatrení ovplyvňujúcich dlhodobú
udržateľnosť (odhad RRZ)
• Vplyvy zmien v sektorovej klasifikácii a metodických zmien
• Vplyv jednorazových výdavkových opatrení a transakcií
• Vplyv dodatočných účelovo určených príjmov (napríklad grantov) nad rámec
predpokladov pri výpočte limitov – o tieto príjmy je možné podľa zákona
prekročiť limit
• Ak vláda nesplní limit v jednom roku, limit v bežnom roku sa zníži a vláda je povinná
vysvetliť dôvody jeho nesplnenia NR SR (do 30 dní)
• Ak vláda nesplní limit dva roky po sebe a odchýlka dosiahne 1 % HDP, vláda
do 30 dní požiada NR SR o vyslovenie dôvery
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Výnimočné okolnosti, mimoriadne
prepočty limitu (§30aa, ods. 10, 12 až 15)

Výnimočné okolnosti – limity počas
ekonomickej krízy (§30aa, ods. 12 až 15)
•

Vláda môže vyhlásiť výnimočné okolnosti, keď ŠÚ SR zverejní, že reálny
štvrťročný HDP klesol a prognóza VpMP predpokladá pokles ročného reálneho
HDP v danom roku:
–
–

Ak podľa prognózy má HDP klesnúť o menej ako 3%, výnimočné okolnosti trvajú 12 mesiacov.
Ak podľa prognózy má HDP klesnúť aspoň o 3%, výnimočné okolnosti trvajú 24 mesiacov.

•

Počas výnimočných okolností sa nevyžaduje konsolidácia prostredníctvom
limitov (limity RRZ prepočíta) a vláda môže tento limit ľubovoľne prekročiť (po
schválení NR SR).

•

V roku nasledujúcom po ukončení výnimočných okolností sa úplatní 50% úľava
z požiadaviek na konsolidáciu (limity sa opätovne prepočítajú, aby bol postupný
nábeh po kríze).

Výnimočné okolnosti – odlišný
ekonomický vývoj (§30aa, ods. 10)
•

Ďalšia úniková klauzula v situáciách, keď sa ekonomický vývoj
výrazne odlišuje od toho, čo sa predpokladalo pri výpočte limitu:
–

ak prognóza príjmov (VpDP) je vyššia/nižšia o 3% HDP v akomkoľvek roku, na ktorý je
limit vypočítaný, v porovnaní s predpokladmi pri výpočte limitu, limity RRZ musí
prepočítať použitím aktuálnej prognózy – „svet sa príliš zmenil“ oproti prvotnému
prepočtu.

Povinnosti a úlohy jednotlivých inštitúcií v
oblasti výdavkových limitov
(RRZ, MF SR, Vláda SR, NR SR)
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Povinnosti RRZ (1)
• Vypracovanie a zverejnenie metodiky výpočtu (po dohode s MF
SR), aktualizácie a hodnotenia plnenia limitov - v danom roku sa
vždy použije metodika zverejnená/platná k 1. januáru
• Výpočet úrovne limitov na celé volebné obdobie na základe
položiek uvedených v návrhu zákona – RRZ ako „kalkulačka“
• Pravidelná aktualizácia výdavkových limitov:
• Každoročne k 30. júnu
• Kedykoľvek do 30 dní na žiadosť vlády
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Povinnosti RRZ (2)
• Mimoriadna aktualizácia výdavkových limitov:
• Pri poklese ekonomiky (po vyhlásení mimoriadnej okolnosti vládou a jej
ukončení) – počas krízového obdobia je možné limit výdavkov prekročiť
(schvaľuje NR SR na návrh vlády a RRZ dáva stanovisko)
• Po schválení legislatívnej zmeny ovplyvňujúcej dlhodobú udržateľnosť
• Ak sa odhad daňových a odvodových príjmov výrazne líši od predpokladov
pri výpočte limitov (rozdiel dosahuje aspoň 3% HDP)

• Hodnotenie plnenia limitu v predchádzajúcom roku
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Úlohy ďalších inštitúcií (1)
NR SR:
• Schvaľuje prvotné limity (plénum) vypočítané na začiatku volebného
obdobia všeobecne záväzným uznesením
• Schvaľovanie aktualizovaných limitov (dva výbory) počas volebného
obdobia
• Obmedzenie – v čase, keď je dlh nad sankčnými pásmami, možno
predkladať len také legislatívne návrhy ovplyvňujúce limit, ktoré boli
prerokované vo výboroch
MF SR:
• Dohoda s RRZ na metodike (a jej aktualizácii)
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Úlohy ďalších inštitúcií (2)
Vláda SR:
• Má právo požiadať o aktualizáciu limitu mimo riadneho termínu (30.6.) –
najmä kvôli príprave programu stability a návrhu rozpočtového plánu
• Má právo vyhlásiť mimoriadnu okolnosť (pri ekonomickom poklese) –
uvoľnené pravidlá pre dodržiavanie limitu
• Povinná zosúladiť návrh rozpočtu s platným limitom, prípadne stiahnuť z
rokovania NR SR návrh rozpočtu, ktorý limit presahuje a predložiť nový
návrh v súlade s limitom
• Zasiela NR SR písomné zdôvodnenie nesplnenia limitu verejných výdavkov;
ak nesplní za dva roky po sebe a odchýlka dosiahne 1 % HDP, musí požiadať
NR SR o vyslovenie dôvery
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Výpočet prvých limitov na roky 2023
až 2025 (§30aa, ods. 37m)
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Výpočet prvých limitov na roky 2023 až 2025
(§30aa, ods. 37m)
•

Správa o dlhodobej udržateľnosti zverejnená 30. apríla 2022 obsahuje
základný scenár vývoja príjmov a výdavkov verejnej správy, na
základe ktorého RRZ vypočíta limity verejných výdavkov na roky 2023
až 2025 do 14. júla 2022

•

Limity na roky 2023 a 2024 nie sú záväzné z hľadiska možných sankcií schvaľujú sa uznesením, ktoré sa nezverejňuje v Zbierke zákonov

•

Rozpočet na roky 2023 až 2025 by sa však mal zostaviť v súlade s
vypočítanými limitmi

•

Opatrenia zlepšujúce udržateľnosť sa zohľadnia maximálne do výšky
0,5% HDP, keďže dlh je nad sankčnými pásmami dlhovej brzdy.
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Základný scenár (1)
•

Výpočet vychádza z odhadu deficitu na rok 2022 vo výške 4,7 % HDP
– vznikol po dohode RRZ s MF SR
– vychádza zo zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 (odhad čerpania
výdavkov zo strany MF SR)
– v prípade ostatných subjektov VS zohľadňuje skutočný vývoj v roku 2021 a
predpoklady RRZ (keďže legislatíva neurčuje rámec pre ich príjmy a výdavky
tak ako je to v štátnom rozpočte)
– najaktuálnejšie makro a daňové prognózy + čiastkový odhad vplyvu vojny na
Ukrajine (neobsahuje dôchodkovú reformu)
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Základný scenár (2)

•

Požiadavka na
konsolidáciu sa určí
podľa vývoja
štrukturálneho salda v
základnom scenári
(modrou)

•

Táto trajektória salda
zodpovedá vysokému
riziku dlhodobej
udržateľnosti
(ukazovateľ vo výške 5,4
% HDP)

•

Potreba zlepšiť
udržateľnosť o 0,5 %
ročne pre roky 2023 a
2024.

Štrukturálne saldá VS (% HDP)

* Odhad MFSR z programu stability (prepočítané podľa RRZ – cyklus a jednorazové vplyvy)
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Indikatívny výpočet limitov pre program
stability (2023- 2024)

Limit verejných výdavkov (program stability, mil. eur)
2023
Plánované štrukturálne saldo (% HDP)

Štrukturálne saldá VS (% HDP)

1. Plánované štrukturálne saldo (mil. eur)
2. Úrokové náklady

-2,8

-2,6

-3 264

-3 229

1 071

1 179

3. Spolufinancovanie EU fondov a POO

1 133

851

4. Odvod do rozpočtu EÚ

1 023

1 043

-17

48

6. Štrukturálne príjmy (bez EU fondov a samosprávy)

37 832

39 197

7. Limit verejných výdavkov (-1-2-3-4+5+6)

37 853

39 402

5. Hospodárenie miestnej samosprávy

Pozn.: Plánovaná zmena štrukturálneho salda zohľadňuje požiadavku zlepšenia
dlhodobej udržateľnosti o 0.5% HDP ročne, žiadne numerické sankcie dlhovej
brzdy nie sú do výpočtu zahrnuté. Dôchodková reforma schválená vládou ešte
nebola schválená NR SR (a teda nie je zahrnutá vo výpočte).

2024

•

MF SR vypočítalo, že splnenie týchto limitov by si
vyžadovalo dosiahnuť deficit 2,4 % HDP v roku 2023
a 2,3% HDP v roku 2024

•

Na ich splnenie je potrebné prijať opatrenia vo výške 1
mld. eur v roku 2023 a 1,1 mld. eur v roku 2024.

•

Po aktualizácii údajov MF SR a podľa ich prepočtov je
to 0,7 mld. eur v roku 2023 a 0,8 mld. eur v roku 2024).
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Úskalia schválenej verzie limitov podľa RRZ (1)
• Neakceptácia všeobecnej exit klauzuly, ktorá by mohla reagovať na
nepredvídateľné okolnosti v budúcnosti
• Neakceptácia tzv. inflačnej klauzuly (rozlišovanie „nadpríjmov“
pochádzajúcich z dovezenej inflácie – negatívny šok)
• Možnosť zablokovať výdavkové limity v danom volebnom období – v
prípade neschválenia prvotných limitov v pléne NR SR
• Možnosť zablokovať aktualizáciu (napr. kvôli prekročeniu) limitov – v
prípade neschválenia aktualizácie limitov vo výboroch NR SR
• Morálny hazard v predvolebnom a volebnom roku – vláda už nemôže byť
plne sankcionovaná za nesplnenie limitu v danom období
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Úskalia schválenej verzie limitov podľa RRZ (2)
• Konflikt záujmov MF SR pri schvaľovaní metodiky – metodika (a ich
aktualizácia) podlieha dohode s MF SR – možnosť zablokovať aj úvodné
spustenie funkčných limitov
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