
1. Financie ako základná ekonomická kategória  
Termín financie pochádza z latinského termínu „financia“ ako výrazu pre vzťahy, ktoré vzni-

kajú pri získavaní, zhromažďovaní a spotrebúvaní peňažných prostriedkov v národnom hos-

podárstve, t. j. pri tvorbe a rozdeľovaní celospoločenského produktu a národného dôchodku 

– v peňažnom vyjadrení. Je to termín, ktorý označuje najmä ekonomické kategórie pri výrobe 

tovaru a pri jeho premene na peniaze, pri rozdeľovaní dôchodkov získaných účastníkmi rep-

rodukčného procesu a pod. 

Pojem financie sa často používa vo vedeckom i spoločenskom živote. Nevyhnutnosť fungo-

vania financií je spojená s existenciou štátu a jeho požiadaviek na finančné zdroje. Financie 
teda predstavujú peňažné fondy štátu, samosprávnych celkov, štátnych podnikov, 
organizácií, štátnych inštitúcií, ktoré sa využívajú v záujme potrieb spoločnosti. Sú to 
finančné zdroje štátu. Financie sú teda ekonomické a peňažné vzťahy vznikajúce pri 
tvorbe, rozdeľovaní, využívaní a kontrole peňažných fondov štátu, jeho samospráv-
nych územných celkov, podnikov, organizácií a inštitúcií, ktoré sú nevyhnutné 
v záujme zabezpečenia hospodárskych a sociálnych potrieb. Prostredníctvom nich sa 
rozdeľuje a prerozdeľuje spoločenský produkt a uskutočňuje sa jeho kontrola 
v prospech uspokojovania spoločenských potrieb.  
Financie nezahŕňajú však všetky peňažné vzťahy. Napríklad financiami nie sú peňažné 

vzťahy, ktoré vznikajú v rámci kúpno-predajných operácií, ani tie, ktoré sú odmenou za prá-

cu, teda kde ide o ekvivalentné vyjadrenie spoločenského peňažného vzťahu. 

 

 

2. Vymenujte a charakterizujte 3 základné funkcie financií  
a) rozdeľovacia funkcia: vyplýva zo samotnej definície financií ako ekonomických 

a peňažných vzťahov vznikajúcich pri tvorbe a rozdeľovaní peňažných fondov štátu, 

jeho samosprávnych územných celkov, podnikov, organizácií, inštitúcií, ktoré sú ne-

vyhnutné v záujme zabezpečenia hospodárskych a sociálnych potrieb; 

b) distribučná funkcia: znamená, že rozdelené peňažné fondy sa ďalej prerozdeľujú do 

jednotlivých peňažných fondov samosprávnych územných celkov, podnikov, organi-

zácií, inštitúcií, tieto prerozdelené peňažné fondy potom zabezpečujú rôzne potreby 

spoločnosti a štátu, ako je tvorba podnikateľského prostredia, ekologická bezpečnosť, 

zabezpečovanie vzdelávania a zdravotnej a sociálnej starostlivosti a pod; 

c) kontrolná funkcia: umožňuje kontrolu využívania prerozdelených peňažných fondov, 

ktorú zabezpečujú rôzne orgány finančnej kontroly, napr. Najvyšší kontrolný úrad. 
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3. Charakterizujte pojem finančné vzťahy  
Finančné vzťahy sú tie spoločensko-ekonomické vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti so sús-

treďovaním peňažných prostriedkov do štátnych a iných verejných peňažných fondov, ich 

rozdeľovaním a opätovaným používaním na finančné zabezpečenie verejných potrieb 

a funkcií štátu, obcí a verejnoprávnych subjektov. Všetky tieto činnosti sprostredkúvajú prí-

slušné štátne a verejnoprávne subjekty v medziach svojich kompetencií. 

 

 

4. Podmienky vzniku finančných vzťahov  
 

 

5. Charakterizujte vzťah pojmov "finančné vzťahy" a "finančná činnosť"  
Finančné vzťahy sú tie spoločensko-ekonomické vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti so 

sústreďovaním peňažných prostriedkov do štátnych a iných verejných peňažných fondov, ich 

rozdeľovaním a opätovaným používaním na finančné zabezpečenie verejných potrieb 

a funkcií štátu, obcí a verejnoprávnych subjektov. Všetky tieto činnosti sprostredkúvajú prí-

slušné štátne a verejnoprávne subjekty v medziach svojich kompetencií, a tieto činnosti na-

zývame finančnou činnosťou. Teda sú to tie činnosti, ktoré súvisia so sústreďovaním peňaž-

ných prostriedkov do štátnych a iných verejných peňažných fondov, ich rozdeľovaním a opä-

tovným používaním na finančné zabezpečenie verejných potrieb. 

 

 

6. Charakterizujte pojem finančné právo  
FP tvorí tradičnú súčasť nášho právneho poriadku. Spolu s obchodným právom a ďalšími 

právnymi odvetviami sa svojím obsahom, poslaním a funkčným mechanizmom rozhodujúcou 

mierou podieľa na vytváraní nevyhnutných organizačno-právnych predpokladov a východísk 

pre transformáciu trhových princípov hospodárenia. FP je nielen nástroj štátu na ovplyvňo-

vanie hospodárskych, sociálnych a iných procesov prebiehajúcich v ekonomike, ale je aj for-

mou organizácie, existencie, realizácie a ďalšieho rozvoja tých spoločenských vzťahov, ktoré 

reguluje. Systém PF tvoria dve časti: 

a) všeobecná časť 
b) osobitná časť. 

Všeobecnú časť tvoria právne normy, ktoré upravujú problematiku spoločnú pre všetky ú-

seky FP. Ide predovšetkým o normy, ktoré regulujú sústavu finančných orgánov, ich pôsob-

nosť, metódy a formy ich činnosti, právne normy upravujúce finančnú kontrolu a pod. 

 2



Obsahom osobitnej časti sú právne normy, ktoré upravujú jednotlivé finančno-právne inšti-

túty, resp. obsahovo totožné prípadne príbuzné oblasti finančných vzťahov. Z pohľadu oso-

bitnej časti tvoria FP nasledujúce právne normy upravujúce: 

1. systém verejných rozpočtov, 
2. clo vrátane colného konania, 
3. finančné hospodárenie štátnych podnikov, štátnych a obecných rozpočtových 

a príspevkových organizácií, 
4. slovenskú menu, 
5. organizáciu a činnosť bánk, 
6. poisťovníctvo, 
7. devízové hospodárstvo. 
FP je dynamickým právnym odvetvím, ktoré musí reagovať na dynamiku zmien v eko-

nomickom a politickom systéme spoločnosti a v určitom smere túto dynamiku aj predvídať. 

FP patrí medzi tie odvetvia práva, ktoré sa rozhodujúcou mierou podieľajú na transformácii 

slovenskej ekonomiky a vytváraní organizačno-právnych predpokladov pre kreovanie trho-

vého systému hospodárenia.  

FP sa prisudzuje najmä regulatívna funkcia, ktorá má za cieľ jasne, jednoznačne 

a presne stanoviť okruh práv a povinností fyzických a právnických osôb k štátnym a iným 

verejným peňažným fondom, ale i postup finančných orgánov pri vydávaní, preskúmavaní 

a nútenom výkone individuálnych finančných aktov. 

Okrem toho FP plní aj represívnu funkciu, ktorej podstata spočíva v ukladaní práv a povin-

ností pod hrozbou sankcií v prípadoch, že nebudú dodržané. Finančnému právu je vlastná aj 

stabilizačná, stimulačná a kontrolná funkcia. 

 

 

7. Vymenujte a charakterizujte pramene finančného práva  
Prameňom slovenského finančného práva sú štátom stanovené formy práva, 

v ktorých nachádzajú svoj výraz normy finančného práva ako pravidlá správania sa subjek-

tov v oblasti finančno-právnych vzťahov. Takýmito prameňmi sú normatívne právne akty vy-

dávané príslušnými orgánmi štátu a obce vo forme ústavy, ústavných zákonov, zákonov, 

nariadení vlády, vyhlášok, výnosov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej 

správy a pod. Prameňom slovenského finančného práva môžu byť aj medzinárodné zmluvy. 

Normatívne právne akty môžeme deliť na pôvodné a odvodené.  

Základným prameňom FP je Ústava SR.  Zakotvuje základné princípy právnej úpravy 

ťažiskových finančných vzťahov, ako aj pôsobnosť najvyšších štátnych orgánov vo finančnej 

oblasti. Predovšetkým je to ustanovenie, podľa ktorého SR zriaďuje emisnú banku. Obdobnú 

povahu má aj čl. 57 Ústavy SR, v ktorom sa hovorí, že SR je colným územím. Tiež zakotvuje 
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ústavné princípy systému verejných rozpočtov a klasifikáciu daní a poplatkov na miestne 

a štátne. Súčasne sa v nich zvýrazňuje princíp zákonnosti pri ukladaní daní a poplatkov. Čl. 

60 Ústavy je významný najmä z pohľadu uskutočňovania finančnej kontroly. V ňom je zakot-

vená existencia Najvyššieho kontrolného úradu SR ako nezávislého orgánu vykonávajúceho 

kontrolu hospodárenia. Tiež zakotvuje princíp hospodárskej samostatnosti obcí. 

 Z ústavných prameňov FP vychádzajú a na ne nadväzujú zákony, ktorými NR upravu-

je základné oblasti. Vo forme zákona sú upravené rozpočtové pravidlá SR, vrátane štátneho 

rozpočtu na príslušný rozpočtový rok, dane, poplatky, clo, slovenská mena, devízové hospo-

dárstvo, bankovníctvo, poisťovníctvo, sústava územných finančných orgánov a pod. Treba 

sem zaradiť aj zákony iných právnych odvetví, ako napr. zákon o obecnom zriadení, zákon o 

štátnom podniku, zákon o dlhopisoch a zákon o cenných papieroch. 

 

8. Systém finančného práva  
Systém finančného práva je objektívne podmienený systém spoločenských finančných vzťa-

hov, ich vnútorná výstavba, zoskupenie a rozsah finančno-právnych noriem v určitej postup-

nosti. Systém FP tvoria jeho časti, úseky, pododvetvia a inštitúty.  

Systém FP tvoria dve časti: 

c) všeobecná časť 
d) osobitná časť. 

Všeobecnú časť tvoria právne normy, ktoré upravujú problematiku spoločnú pre všetky ú-

seky FP. Ide predovšetkým o normy, ktoré regulujú sústavu finančných orgánov, ich pôsob-

nosť, metódy a formy ich činnosti, právne normy upravujúce finančnú kontrolu a pod. 

Obsahom osobitnej časti sú právne normy, ktoré upravujú jednotlivé finančno-právne inšti-

túty, resp. obsahovo totožné prípadne príbuzné oblasti finančných vzťahov. Z pohľadu oso-

bitnej časti tvoria FP nasledujúce právne normy upravujúce: 

8. systém verejných rozpočtov, 
9. clo vrátane colného konania, 
10. finančné hospodárenie štátnych podnikov, štátnych a obecných rozpočtových 

a príspevkových organizácií, 
11. slovenskú menu, 
12. organizáciu a činnosť bánk, 
13. poisťovníctvo, 
14. devízové hospodárstvo. 
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9. Veda finančného práva  
Existencia a rozvoj FP ako právneho odvetvia podmienilo vznik a rozvoj rovnomennej 

právnej vedy. Veda finančného práva je súhrnom vedeckých poznatkov o finančnom 
práve, ktorým sa zaoberajú finančno-právni vedci. Veda FP, podobne ako všetky právne 

vedy, je spoločenskovednou disciplínou a ako taká skúma spoločenské procesy spojené 
s formovaním, rozdeľovaním, využívaním a kontrolou peňažných prostriedkov štátom 
a samosprávami. Podmienky na jej aktívny vzostup musia byť vytvorené prostredníctvom 

vzniku zodpovedajúcich vedecko-pedagogických pracovísk, ktorými by mali byť katedry ale-

bo iné pracoviská na právnických fakultách.  

Veda FP sa zaoberá predovšetkým skúmaním a hodnotením finančno-právnych 
noriem v rôznych finančno-právnych normatívnych právnych aktoch z hľadiska ich 
reálnosti, efektívnosti ich úpravy, zrozumiteľnosti výkladu noriem finančného práva, 
ich súladu s ústavou a pod. Veda FP plní tri funkcie: 

- analytickú, ktorá spočíva v komentovaní a triedení finančno-právnych noriem 

a v zoradení všetkých týchto noriem do usporiadaného a zrozumiteľného systému; 

- kritickú, ktorá spočíva v odhaľovaní chýb a nedostatkov v existujúcom finančnom 

hospodárstve a 

- konštruktívnu, ktorá spočíva v podnecovaní tvorby nových finančno-právnych noriem 

a inštitútov. 

Vo vede FP je stelesnená sústava poznatkov v podobe finančno-právnych koncepcií, kategó-

rií, princípov, ako aj pravidiel právnej techniky potrebnej pri uplatňovaní normatívnej činnosti 

a pri vytyčovaní vedeckých prognóz a návrhov – v záujme uskutočňovania normatívnej čin-

nosti štátu a samospráv vo sfére financií. 

 

 

10. Normy finančného práva a, ich štruktúra  
Finančno-právna norma predstavuje pravidlá správania sa subjektov v oblasti 

finančno-právnych vzťahov, v ktorých tieto subjekty vystupujú ako nositelia práv 
a povinností ustanovených finančno-právnymi normami. Normy FP sa svojou štruktú-
rou neodlišujú od ostatných noriem nášho právneho poriadku – pozostávajú z hypotézy, dis-

pozície a sankcie. 

Hypotéza stanovuje predpoklady, za ktorých sa dá realizovať pravidlo správania sa stanove-

né v dispozícii. 

Dispozícia je teda vlastné pravidlo správania, teda právna povinnosť, oprávnenie. 

Sankcia je zvláštna ujma postihujúca toho, kto za podmienok stanovených hypotézou nedo-

držal pravidlo správania vyjadrené dispozíciou. 
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11. Druhy finančno-právnych noriem  
Klasifikácia finančno-právnych noriem: 

a) v závislosti od funkcií, ktoré plní FP: regulačné a ochranné finančno-právne normy; 

b) z hľadiska zamerania: normy všeobecnej úpravy, normy operatívne, kolízne, normy-

definície, normy-princípy, odporúčacie normy; 

c) z hľadiska rozsahu účinnosti: všeobecné a osobitné; 

d) z hľadiska územnej platnosti: celoštátne (štátne) a samosprávne; 

e) v súvislosti s dobou účinnosti: platné na dobú neurčitú a na dobu určitú; 

f) vzhľadom na charakter predmetu finančno-právnej úpravy: hmotné a procesné. 

Regulačné normy smerujú bezprostredne k regulovaniu – úprave spoločenských vzťahov 

zakotvením konkrétnych práv a povinností účastníkov týchto vzťahov. 

Ochranné normy predpokladajú prijatie štátneho donútenia v prípade spáchania finančných 

deliktov. 

Normy všeobecnej úpravy fixujú prvky regulovaných právnych vzťahov. 

Normy-definície obsahujú vyjadrenie príslušnej finančno-právnej kategórie. 

Normy-princípy sú sformulované základné zásady daňovej, rozpočtovej legislatívy, finančnej 

činnosti štátnych či samosprávnych orgánov. 

Operatívne normy určujú napríklad nadobudnutie účinnosti právnej normy, zrušenie existujú-

cich právnych noriem, prechodnú platnosť iných noriem a pod. 

Kolízne normy poukazujú na zákony, postupy, ktoré musia byť dodržiavané v prípade upra-

venom danou normou. 

Odporúčacie normy obsahujú návrhy konkrétnych orgánov, ktorými sa obracajú na rôzne 

subjekty. 

Všeobecné normy sa vzťahujú na celý rad právnych vzťahov v danom pododvetví. 

Osobitné normy upravujú napríklad jednotlivé druhy daní, alebo postavenie rozpočtovej či 

príspevkovej organizácie a pod. 

Celoštátne normy sú obsiahnuté v právnych aktoch štátnych orgánov a platia na celom úze-

mí štátu a pre všetky subjekty. 

Samosprávne normy prísne lokalizujú na územie obce, resp. samosprávneho kraja, a týkajú 

sa len skutočností a subjektov pôsobiacich v rámci tohto územia. 

Normy na dobu určitú – to je snáď jasné :o) (pozn. autorky) 

Normy na dobu neurčitú sa týkajú najmä rozpočtu vo forme zákona o štátnom rozpočte na 

príslušný rok alebo všeobecného záväzného nariadenia samosprávneho orgánu v tejto ob-

lasti. 

Hmotné a procesné normy – v súčasnosti je veľmi obtiažne určiť, ktorá finančno-právna nor-

ma je len hmotného charakteru, alebo len procesného charakteru, výrazne sa totiž tieto dve 

dimenzie prekrývajú. 
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12. Realizácia noriem finančného práva  
Normy FP sa realizujú v procese finančnej činnosti subjektov finančného práva, teda v pro-

cese sústreďovania peňažných prostriedkov do štátnych a iných verejných peňažných fon-

dov, ich rozdeľovania a opätovaného používania na finančné zabezpečenie verejných po-

trieb a funkcií štátu, obcí a verejnoprávnych subjektov.  

 

13. Finančno-právne vzťahy a ich prvky  
Finančno-právny vzťah vyjadruje práva a povinnosti subjektov v súvislosti 
s realizáciou finančnej činnosti štátu. Vznikajú  na základe právnej úpravy finančnej 
činnosti štátu, obce resp. VÚC normami FP. Finančno-právne vzťahy vznikajú v našich 

podmienkach najčastejšie medzi finančnými orgánmi a ostatnými subjektmi. Základnými 

predpokladmi a prvkami finančno-právnych vzťahov sú: 

a) subjekt (štát, obec, VÚC), 
b) objekt (peniaze, peňažné plnenie), 

c) obsah (práva a povinnosti subjektov ustanovené finančno-právnou normou), 

d) právne skutočnosti (právne úkony a udalosti, ktoré majú za následok vznik, zmenu 

alebo zánik finančno-právnych vzťahov). 

 

14. Charakterizujte finančno-právne inštitúty  
Finančno-právny inštitút je súhrn právnych noriem upravujúcich špecifickú 

homogénnu skupinu finančno-právnych vzťahov. Základnými finančno-právnymi inšti-
tútmi sú mena, clo, úver, poistenie, štátny rozpočet a pod. Väčšina týchto inštitútov 
vznikla transformáciou finančno-ekonomických kategórií a pojmov do oblasti práva.  
 Mena je právna kategória a predstavuje konkrétnu sústavu peňazí zavedenú 

v určitom štáte, systematicky upravovanú jeho právnym poriadkom. 

Clo ako finančno-právny inštitút sa zvyčajne dáva do súvislosti s dávkami, ktoré sa vyberali 

za zriaďovanie a ochranu komunikácií. Základom na vymeranie cla bol druh, množstvo 

a cena tovaru, ktorý prechádzal cez hranice. Niektorí autori vidia pôvod cla v platbe za povo-

lenie obchodu. 

Úver sa v praxi uplatňuje ako jeden zo zmluvných vzťahov. Úverová zmluva patrí 

k základným inštitúciám trhovej ekonomiky. Podstata úveru je v časovom rozlíšení medzi 

poskytnutím plnenia a protiplnenia. Zákon o bankách vymedzuje úver ako akúkoľvek formu 

dočasne poskytnutých peňažných prostriedkov.  

Daň plní voči národohospodárskym inštitútom a subjektom určitý okruh financií, ktoré 

sú ustálené, ale nie nemenné. Vo všeobecnosti predstavuje daň zákonom stanovenú platbu, 
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ktorá sa vyznačuje svojou pravidelnosťou a plynie do štátneho rozpočtu, alebo do rozpočtu 

obce, príp. VÚC. 

Poplatok je finančno-právny inštitút, obvykle používaný na označenie platby, ktorú 

musí fyzická osoba či právnická osoba za niečo zaplatiť (spravidla na základe určitého roz-

hodnutia). 

 

 

15. Charakterizujte pojem rozpočet  
Pojem rozpočet je definovaný u rôznych autorov rozlične. Vo všeobecnosti možno 

povedať, že rozpočet je základným finančným plánom tvorby a použitia peňažných 
prostriedkov. Väčšinou sa pojmové určenie rozpočtu odvíja od definície štátneho rozpočtu 

ako základného predpokladu finančného zabezpečenia fungovania štátu. Teda rozpočet cha-

rakterizujeme pomocou pojmu štátny rozpočet, a to takto: základný ústredný finančný plán 

štátu schvaľovaný v osobitnom konaní na ročné rozpočtové obdobie vo forme zákona, pros-

tredníctvom ktorého sa nenávratným spôsobom vytvára a rozdeľuje celoštátny fond peňaž-

ných prostriedkov určený na zabezpečovanie financovania jednotlivých úloh a funkcií štátu, 

resp. štátnych potrieb.  

 

 

16. Delenie rozpočtov  
- štátny rozpočet, 

- rozpočty rozpočtových kapitol, 

- rozpočty štátnych rozpočtových organizácií, 

- rozpočty štátnych fondov a 

- rozpočty obcí, príp. VÚC, a rozpočty ich rozpočtových organizácií. 

(Neviem, čo iné k tomu dodať, našla som len toto. Možno že by bolo dobré spomenúť dele-

nie na verejné a súkromné financie a od toho odvodené verejné a súkromné rozpočty, ale 

tým si nie som istá.) 

 

 

17. Rozpočtové právo  
Rozpočtové právo (ďalej RP) upravuje vzťahy, ktoré súvisia s vytváraním 

a uplatňovaním verejných rozpočtov. Možno ho chápať v užšom a širšom zmysle. V užšom 

zmysle ho možno chápať ako súbor právnych noriem, ktoré upravujú rozpočtovú sústavu, 

rozpočtový proces, ako aj výšku príjmov a výdavkov jednotlivých rozpočtov. V širšom zmysle 
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sa do tohto práva zhŕňajú naviac aj právne normy upravujúce jednotlivé druhy rozpočtových 

príjmov a výdavkov. 

Ústavno-právnym základom RP je Ústava SR, ktorá konštatuje, že:  

- finančné hospodárenie SR sa spravuje štátnym rozpočtom (ďalej ŠR), ktorý sa prijí-

ma zákonom, 

- príjmy ŠR, pravidlá rozpočtového hospodárenia, vzťahy medzi ŠR a rozpočtami ú-

zemných celkov ustanoví zákon, 

- štátne účelové fondy zapojené na ŠR SR sa zriaďujú zákonom. 

Prameňmi RP sú: Ústava SR, zákon o rozpočtových pravidlách, zákon o obecnom zriadení, 

schvaľované zákony o ŠR, zákony, ktorými sa ustanovujú jednotlivé štátne účelové fondy, 

vyhlášky ministerstiev o podmienkach ich použitia, všeobecné záväzné predpisy MF SR. 

 

 

18. Rozpočtová sústava a verejné financie  
Rozpočtová sústava SR je súhrn všetkých rozpočtov, ktoré sa v danom štáte zostavu-

jú a podľa ktorých prebieha rozpočtové hospodárenie štátu a ďalších verejnoprávnych sub-

jektov. Pod tento pojem však treba zaradiť aj vzájomné vzťahy medzi jednotlivými článkami 

rozpočtovej sústavy a postavenie rozpočtov v tejto sústave. 

Rozpočtovú sústavu z hľadiska jej jednotlivých článkov ovplyvňuje najmä existujúce štáto-

právne usporiadanie, územnoprávne členenie štátu a štruktúra ekonomiky a jej potenciál. 

Rozpočtovú sústavu SR tvoria:  

- štátny rozpočet SR, 
- rozpočty obcí a rozpočty VÚC, 
- rozpočty štátnych účelových fondov. 

Štátny rozpočet je základným ekonomickým nástrojom finančnej politiky štátu, ktorým sa 

zabezpečuje rozdeľovanie jeho prostriedkov. Riadi sa ním rozpočtové hospodárenie SR v 

príslušnom rozpočtovom roku, ktorý je zhodný s rokom kalendárnym. ŠR má stránku príjmov 

a výdavkov. Príjmy ŠR sú predovšetkým dane a poplatky, odvody, príspevky a dotácie, vý-

nosy z prostriedkov ŠR a pod. Výdavkami ŠR sú najmä výdavky na činnosť štátnych rozpoč-

tových organizácií a na príspevky štátnym príspevkovým organizáciám a ostatné výdavky 

ustanovené zákonom o štátnom rozpočte. 

Štátny fond je PO, ktorá sa zriaďuje na financovanie osobitne určených úloh a jeho pros-

triedky sa používajú výlučne na financovanie týchto úloh. 

Rozpočty obcí a VÚC vyjadrujú ich ekonomickú samostatnosť. Obsahujú príjmy a výdavky, 

v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k PO a FO pôsobiacim na spravovanom území, ako 

aj k občanom žijúcim na tomto území, vrátane finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu. 
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19. Rozpočtová sústava a rozpočtový systém  
(K tejto otázke povedzte o rozpočtovej sústave všeobecne, lebo nikde v knihách som nena-

šla pojem rozpočtový systém. Bude to zrejme systém rozpočtového práva, čo je to isté čo 

rozpočtové právo, tak si to nejako zhrňte z tých dvoch otázok – Rozpočtová sústava 

a Rozpočtový systém.) 

 

20. Rozpočtové zásady  
Pri príprave, zostavovaní, prejednávaní a schvaľovaní a najmä pri plnení štátneho rozpočtu 

sa vychádza z určitých princípov, podľa ktorých sa riadi procesná aj obsahová stránka tohto 

právno-ekonomického aktu. Nazývame ich rozpočtové zásady. 

Patrí medzi ne: 

1. zásada časového ohraničenia rozpočtu – vyjadruje sa v dvoch formách: ako zhoda 

rozpočtového obdobia s kalendárnym rokom a ako časové použitie rozpočtových pro-

striedkov výlučne v zákonom stanovenom období; 

2. zásada vyrovnanosti rozpočtu – predstavuje požiadavku zachovania rovnováhy pri 

koncipovaní príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu; 

3. zásada jednotnosti – znamená, že všetky príjmy a výdavky štátu, obce alebo VÚC 

v určitom časovom období majú byť zhrnuté do jedného rozpočtu; 

4. zásada účelovosti výdavkov – znamená, že rozpočtové prostriedky môžu byť pou-

žité iba na tie účely, na ktoré boli štátnym rozpočtom; 

5. zásada včasnosti rozpočtu – vyjadruje požiadavku, aby rozpočet bol schválený ešte 

pred začiatkom rozpočtového obdobia, ak sa tak nestane, do času schválenia rozpo-

čtu prebieha tzv. rozpočtové provizórium; 

6. zásada úhrady rozpočtovo nezabezpečených potrieb – vzťahuje sa na prípady 

vzniku potreby úhrady určitého výdavku, na ktorý sa pri zostavovaní rozpočtu nepa-

mätalo alebo takýto výdavok má charakter novovzniknutej úlohy; 

7. zásada verejnosti – je jednou zo najdôležitejších rozpočtových zásad, vychádza 

z toho, že tvorba, rozdeľovanie a používanie rozpočtových prostriedkov je vecou ve-

rejnou, má teda podliehať verejnej kontrole; 

8. zásada špecifikácie rozpočtov – vychádza z nutnosti podrobnejšieho členenia príj-

mov a výdavkov podľa určitého systému na základe rozpočtovej klasifikácie, ktorá 

obsahuje: organizačnú klasifikáciu, označenie druhu rozpočtu a ekonomickú klasifi-

káciu; 

9. zásada zisťovania rozpočtových dôsledkov právnych predpisov a iných opat-
rení – vychádza z toho, že pri návrhoch zákonov a ďalších všeobecne záväzných 
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právnych predpisov musia byť uvedené ich dopady resp. finančné dôsledky na štátny 

rozpočet; 

10. zásada hospodárnosti – subjekty, ktoré hospodária s rozpočtovými prostriedkami, 

sú povinné dosahovať rozpočtované príjmy a používať rozpočtové prostriedky len na 

krytie nevyhnutných potrieb a opatrení, vyplývajúcich z osobitných predpisov, efektív-

ne a najhospodárnejším spôsobom. 

Porušenie rozpočtovej disciplíny treba ponímať ako neoprávnené použitie alebo zadržanie 

prostriedkov štátneho rozpočtu, príp. iných rozpočtov. 

 

 

21. Rozpočtový proces  
Rozpočtový proces je procesnými normami rozpočtového práva upravený pracovný postup, 

ako aj vzájomné práva a povinnosti štátnych orgánov, štátnych organizácií, obcí a VÚC pri 

zostavovaní, prerokovaní a schvaľovaní návrhov záverečných účtov. 

Etapy rozpočtového procesu: 

1. etapa zostavenia, prerokovania a schválenia návrhu rozpočtu – zahrnuje práce 

týkajúce sa prípravy a vypracovania návrhu rozpočtu, jeho prerokovania a schválenia 

až po rozpis ukazovateľov na ústredné orgány. Návrh ŠR vypracúva MF v súčinnosti 

so správcami rozpočtových kapitol, s obcami, VÚC, so správcami štátnych účelových 

fondov, s verejnoprávnymi inštitúciami, s Fondom národného majetku SR, so Sloven-

ským pozemkovým fondom, s NBS a s Eximbankou. Súčasťou návrhu ŠR na prísluš-

ný rozpočtový rok je aj návrh financovania schodku ŠR na príslušný rozpočtový rok 

a financovania štátneho dlhu. Návrh ŠR na príslušný rozpočtový rok predkladá MF 

vláde. Prílohu tvoria najmä návrhy rozpočtov štátnych účelových fondov a vybrané 

údaje rozpočtov obcí a VÚC. O návrhu ŠR rozhoduje vláda do 30. septembra bežné-

ho roka. Po prerokovaní vláda predkladá návrh ŠR vo forme vládneho návrhu zákona 

na schválenie NR SR do 15. októbra bežného roka. 

2. etapa plnenia rozpočtu – plnením rozpočtu rozumieme spôsob, akým jednotlivé 

subjekty realizujú úlohy rozpočtu. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu kontroluje 

vláda. Priebežne hodnotí plnenie ŠR a rozpočtov štátnych účelových fondov, pričom 

správy o plnení rozpočtu predkladá národnej rade. Za hospodárenie s rozpočtovými 

prostriedkami zodpovedá príslušný minister alebo vedúci ústredného orgánu. Príjmy 

a výdavky ŠR sa evidujú na súhrnnom evidenčnom účte štátu. Evidujú sa tu aj pe-

ňažné prostriedky spojené s financovaním schodku ŠR. Súhrnný evidenčný účet štá-

tu musí denne vykazovať aktívny zostatok a možno z neho vykonávať úhrady do výš-

ky aktívneho zostatku na tomto účte. 
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3. etapa zostavenia, prerokovania a schválenia návrhu záverečného účtu – záve-

rečné účty zahŕňajú výsledky hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za prísluš-

ný rozpočtový rok. Štátny záverečný účet sa zostavuje na úrovni SR. Práce na jeho 

vypracovaní riadi MF: Na účely zostavenia štátneho záverečného účtu predkladajú 

Ministerstvu financií obce, VÚC, správcovia štátnych účelových fondov 

a verejnoprávne inštitúcie ročné účtovné závierky. MF vypracúva návrh štátneho zá-

verečného účtu za príslušný kalendárny rok a predkladá ho vláde. Vláda je povinná 

najneskôr do 6 mesiacov po skončení rozpočtového obdobia predložiť návrh štátneho 

záverečného účtu na schválenie národnej rade. Obsahom štátneho záverečného účtu 

sú najmä: 

- údaje o príjmoch a výdavkoch verejného rozpočtu,  

- údaje o aktívach a pasívach verejného rozpočtu,  

- prehľad o poskytnutých návratných finančných výpomociach a o poskytnutých 

štátnych zárukách podľa príjemcov,  

- prehľad o použití rozpočtových rezerv a  

- prehľad o poskytnutých úľavách podľa zákona o správe daní a poplatkov. 

 

 

22. Rozpočet a jeho subinštitúty  
Rozpočet je základným finančným plánom štátu alebo samospráv schvaľovaným 

v osobitnom konaní na ročné rozpočtové obdobie, prostredníctvom ktorého sa nenávratným 

spôsobom vytvára a rozdeľuje fond peňažných prostriedkov určený na zabezpečovanie fi-

nancovania jednotlivých úloh a funkcií štátu, resp. územných samospráv. Jeho subinštitútmi 

sú štátny rozpočet a rozpočty obcí, resp. VÚC. 

(Pojem subinštitúty som takto pochopila, tak tu ešte môžete charakterizovať štátny rozpočet 

a rozpočty obcí a VÚC. Ak subinštitútmi nie sú tieto veci, ospravedlňujem sa, nie som JUDr.) 

 

 

23. Zostavovanie rozpočtu  
Zostavenie rozpočtu zahrnuje práce týkajúce sa prípravy a vypracovania návrhu roz-

počtu, jeho prerokovania a schválenia až po rozpis ukazovateľov na ústredné orgány. Návrh 

ŠR vypracúva MF v súčinnosti so správcami rozpočtových kapitol, s obcami, VÚC, so správ-

cami štátnych účelových fondov, s verejnoprávnymi inštitúciami, s Fondom národného ma-

jetku SR, so Slovenským pozemkovým fondom, s NBS a s Eximbankou. Súčasťou návrhu 

ŠR na príslušný rozpočtový rok je aj návrh financovania schodku ŠR na príslušný rozpočtový 

rok a financovania štátneho dlhu. Návrh ŠR na príslušný rozpočtový rok predkladá MF vláde. 
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Prílohu tvoria najmä návrhy rozpočtov štátnych účelových fondov a vybrané údaje rozpočtov 

obcí a VÚC. O návrhu ŠR rozhoduje vláda do 30. septembra bežného roka. Po prerokovaní 

vláda predkladá návrh ŠR vo forme vládneho návrhu zákona na schválenie NR SR do 15. 

októbra bežného roka.  

Ak nie je zákon o štátnom rozpočte na nasledujúci rozpočtový rok schválený zákono-

darným orgánom do 31. decembra bežného roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie 

v dobe od 1. januára rozpočtového roka do nadobudnutia účinnosti zákona o štátnom rozpo-

čte rozpočtovým provizóriom. Podľa návrhu štátneho rozpočtu predloženého vládou SR Ná-

rodnej rade SR. Ak ani vláda SR nepredloží návrh štátneho rozpočtu na nasledujúci rozpoč-

tový rok Národnej rade SR do 31. decembra bežného roka, rozpočtové hospodárenie sa 

spravuje štátnym rozpočtom predchádzajúceho rozpočtového roka, s tým, že právny predpis 

upravuje zásady čerpania výdavkov v číselnom vyjadrení. 

 

24. Štruktúra štátneho rozpočtu 
 Štátny rozpočet SR predstavuje základný ekonomický nástroj finančnej politiky, ktorým sa 

zabezpečuje rozdeľovanie jeho prostriedkov a riadi finančné hospodárenie nášho štátu. Ob-

sahom štátneho rozpočtu sú: 

- príjmy a výdavky štátneho rozpočtu v členení podľa rozpočtových kapitol, 

- rozpočtové vzťahy k PO a FO, 

- minimálna výška rozpočtovaného prebytku štátneho rozpočtu alebo maximálna výška 

rozpočtovaného schodku, 

- rozpočtové rezervy a účelové prostriedky štátneho rozpočtu. 

Medzi príjmy ŠR patria najmä tieto položky: 

- dane a poplatky,, 

- clá a dovozné a vývozné prirážky, 

- príjmy zo splácania poskytnutých úverov a návratných finančných výpomocí poskyt-

nutých zo ŠR, 

- úroky z prostriedkov získaných z úverov prijatých vládou SR, 

- príjmy rozpočtových kapitol, 

- vratky príspevkov a dotácií a odvody štátnych účelových fondov po zúčtovaní finan-

čných vzťahov so ŠR, 

- výnosy z prevodu správy majetku vo vlastníctve štátu a pod. 

Na strane výdavkov ŠR sa objavujú najmä: 

- výdavky na činnosť ústredných orgánov a ich prostredníctvom na činnosť rozpočto-

vých organizácií, 

- výdavky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná, 

- úroky a poplatky spojené so správou schodku ŠR a štátneho dlhu, 

 13



- príspevky a dotácie FO a PO a pod. 

V rámci ŠR sa vytvárajú aj rozpočtové rezervy, tieto rezervy slúžia na zabezpečenie rozpoč-

tového hospodárenia, na úhradu nevyhnutných a nepredvídaných výdavkov a na krytie úbyt-

ku alebo zníženia rozpočtových príjmov. 

 

25. Rozpočet orgánov samosprávy 
Rozpočty orgánov samosprávy tvoria rozpočet obce a rozpočet VÚC. Tento rozpočet 

je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií 

obce a VÚC, pričom platí zásada zhody rozpočtového roka s rokom kalendárnym. Finančné 

hospodárenie obce a VÚC sa okrem schváleného rozpočtu riadi tiež plánom tvorby 

a použitia mimorozpočtových zdrojov. Obce a VÚC môžu vytvárať vlastné mimorozpočtové 

peňažné fondy, ktorých zdrojom môžu byť najmä prebytky hospodárenia rozpočtu za uplynu-

lý rozpočtový rok a zostatky týchto fondov z minulých rokov. 

V rozpočte samosprávy sa premietajú: 

- finančné vzťahy medzi rozpočtom obce a VÚC, 

- finančné vzťahy k PO a FO pôsobiacim na ich území, 

- finančné vzťahy rozpočtu obce alebo rozpočtu VÚC k rozpočtovým organizáciám 

a PO v ich pôsobnosti zriaďovateľa, 

- finančné vzťahy rozpočtu obce alebo rozpočtu VÚC k subjektom v zakladateľskej pô-

sobnosti obce alebo VÚC, 

- finančné vzťahy štátu k rozpočtom obce alebo rozpočtom VÚC, 

- finančné vzťahy medzi rozpočtami jednotlivých úrovní územnej samosprávy navzá-

jom. 

Príjmy rozpočtu obce: 

- výnosy daní v správe obce,  

- nedaňové príjmy z uplatnenia vlastníckeho práva k majetku, 

- príjmy získané z vlastnej činnosti, z činnosti rozpočtových organizácií v pôsobnosti 

obce ako zriaďovateľa, 

- výnosy z vlastných finančných prostriedkov obce, 

- sankcie za porušenie finančnej disciplíny a  

- dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce. 

Príjmy rozpočtu VÚC: 

- vymedzujú sa v zásade rovnako ako príjmová základňa rozpočtu obce, s tým rozdie-

lom, že absentuje vlastný daňový príjem VÚC, ktorého správu by vykonával VÚC vo 

vlastnej pôsobnosti. 

Výdavky rozpočtov obce a VÚC: 
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- úhrada záväzkov vyplývajúcich pre obce a pre VÚC zo všeobecne záväzných práv-

nych predpisov, 

- úhrada výdavkov na výkon samosprávnych funkcií, 

- úhrada výdavkov na prenesený výkon štátnej správy a  

- úhrada výdavkov spojených so správou, údržbou a zhodnotením majetku obce a ma-

jetku VÚC. 

 

 

26. Úloha vlády republiky pri zostavovaní, užití, realizácii a kontrole pl-
nenia rozpočtu a pri zostavovaní štátneho záverečného účtu 

Zostavenie rozpočtu zahrnuje práce týkajúce sa prípravy a vypracovania návrhu roz-

počtu, jeho prerokovania a schválenia až po rozpis ukazovateľov na ústredné orgány. Návrh 

ŠR vypracúva MF v súčinnosti so správcami rozpočtových kapitol, s obcami, VÚC, so správ-

cami štátnych účelových fondov, s verejnoprávnymi inštitúciami, s Fondom národného ma-

jetku SR, so Slovenským pozemkovým fondom, s NBS a s Eximbankou. Súčasťou návrhu 

ŠR na príslušný rozpočtový rok je aj návrh financovania schodku ŠR na príslušný rozpočtový 

rok a financovania štátneho dlhu. Návrh ŠR na príslušný rozpočtový rok predkladá MF vláde. 

Prílohu tvoria najmä návrhy rozpočtov štátnych účelových fondov a vybrané údaje rozpočtov 

obcí a VÚC. O návrhu ŠR rozhoduje vláda do 30. septembra bežného roka. Po prerokovaní 

vláda predkladá návrh ŠR vo forme vládneho návrhu zákona na schválenie NR SR do 15. 

októbra bežného roka.  

Ak nie je zákon o štátnom rozpočte na nasledujúci rozpočtový rok schválený zákono-

darným orgánom do 31. decembra bežného roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie 

v dobe od 1. januára rozpočtového roka do nadobudnutia účinnosti zákona o štátnom rozpo-

čte rozpočtovým provizóriom. Podľa návrhu štátneho rozpočtu predloženého vládou SR Ná-

rodnej rade SR. Ak ani vláda SR nepredloží návrh štátneho rozpočtu na nasledujúci rozpoč-

tový rok Národnej rade SR do 31. decembra bežného roka, rozpočtové hospodárenie sa 

spravuje štátnym rozpočtom predchádzajúceho rozpočtového roka, s tým, že právny predpis 

upravuje zásady čerpania výdavkov v číselnom vyjadrení. 

 

27. Úloha NRSR pri schvaľovaní štátneho rozpočtu a štátneho závereč-
ného účtu 

Zostavenie rozpočtu zahrnuje práce týkajúce sa prípravy a vypracovania návrhu roz-

počtu, jeho prerokovania a schválenia až po rozpis ukazovateľov na ústredné orgány. Návrh 

ŠR vypracúva MF v súčinnosti so správcami rozpočtových kapitol, s obcami, VÚC, so správ-

cami štátnych účelových fondov, s verejnoprávnymi inštitúciami, s Fondom národného ma-
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jetku SR, so Slovenským pozemkovým fondom, s NBS a s Eximbankou. Súčasťou návrhu 

ŠR na príslušný rozpočtový rok je aj návrh financovania schodku ŠR na príslušný rozpočtový 

rok a financovania štátneho dlhu. Návrh ŠR na príslušný rozpočtový rok predkladá MF vláde. 

Prílohu tvoria najmä návrhy rozpočtov štátnych účelových fondov a vybrané údaje rozpočtov 

obcí a VÚC. O návrhu ŠR rozhoduje vláda do 30. septembra bežného roka. Po prerokovaní 

vláda predkladá návrh ŠR vo forme vládneho návrhu zákona na schválenie NR SR do 15. 

októbra bežného roka.  

Ak nie je zákon o štátnom rozpočte na nasledujúci rozpočtový rok schválený zákono-

darným orgánom do 31. decembra bežného roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie 

v dobe od 1. januára rozpočtového roka do nadobudnutia účinnosti zákona o štátnom rozpo-

čte rozpočtovým provizóriom. Podľa návrhu štátneho rozpočtu predloženého vládou SR Ná-

rodnej rade SR. Ak ani vláda SR nepredloží návrh štátneho rozpočtu na nasledujúci rozpoč-

tový rok Národnej rade SR do 31. decembra bežného roka, rozpočtové hospodárenie sa 

spravuje štátnym rozpočtom predchádzajúceho rozpočtového roka, s tým, že právny predpis 

upravuje zásady čerpania výdavkov v číselnom vyjadrení. 

 

28. Inštitúcie rozpočtového systému 
(To budú zrejme vláda, národná rada a ministerstvo financií, tak z predchádzajúcich 

otázok treba vypichnúť ich úlohu v rozpočtovom procese.) 

 

29. Pojem dane – rôzne názory na pojem dane 
Daň je významným ekonomicko-právnym inštitútom, ktorý radikálne zasahuje do ma-

jetkovej integrity a čiastočne aj do osobnej slobody subjektov. Statické vymedzenie tohto 

pojmu definuje daň ako peňažnú platbu vyberanú štátom, resp. štátnymi orgánmi na základ 

zákona, vo vopred určenej výške, s presne a vopred určeným termínom splatnosti, slúžiacu 

na úhradu štátnych, resp. spoločenských potrieb. Dynamické chápanie dane formuluje tento 

inštitút ako určitý špecifický vertikálny spoločenský vzťah zákonom predvídaných subjektov, 

ktorý má materiálny obsah. 

(Neviem, čo iné by sa tu malo povedať, v tejto múdrej knihe sa nespomínajú nejaké jedno-

značné rozpory v chápaní pojmu dane, v podstate ju všetky autority z predmetnej oblasti 

chápu zhruba tak, ako je to uvedené vyššie.) 
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30. Funkcie dane 
Daň plní nasledovné funkcie: 

a) akumulačná (fiškálna) funkcia – jej podstatou je prostredníctvom striktného vyža-

dovania všeobecnej daňovej disciplíny akumulovať, zhromažďovať takto získané pe-

ňažné prostriedky v podobe zdrojov do štátnych rozpočtov, prípadne do verejných 

rozpočtov územný celkov a obcí; 

b) regulačná (regulatívna) funkcia – prejavuje sa v dvoch polohách – vo vzťahu 

k organizáciám a vo vzťahu k zdaňovanému obyvateľstvu. V prvom prípade realizo-

vanie tejto funkcie zabezpečovalo znovurozdelenie zdrojov – v záujme ich lepšieho 

národohospodárskeho využívania; daňami PO sa mali vytvárať podmienky na 

ovplyvňovanie štruktúry a obsahu výroby a spotreby; táto funkcia však pôsobí do 

značnej miery retardačne; v druhom prípade táto funkcia plní úlohu regulátora výšky 

daňového zaťaženia podľa žiadanosti, resp. charakteru príjmového zdroja obyvateľ-

stva; 

c) kriteriálna funkcia – znamená, že daň formuje konkrétne daňovoprávne vzťahy tak, 

aby jej konštrukcia spolu s inou daňou vytvárala určité kritérium, na základe ktorého 

by podnikateľský subjekt organizoval a korigoval svoje podnikateľské aktivity; 

d) stimulačná funkcia – dani podliehajúce subjekty sa stimulujú k určitému správaniu 

v spoločensko-ekonomických vzťahov, determinujúc tak v požadovanom smere aj 

vznikajúce daňovoprávne vzťahy a sprostredkovanie napokon aj cirkuláciu peňaž-

ných prostriedkov v národohospodárskom organizme štátu, daň sa stáva stimuláto-

rom výroby a spotreby; 

e) sociálna funkcia – táto otázka je diskutabilná, pretože daň ako nástroj sociálnej poli-

tiky by v trhových ekonomických podmienkach intenzívnejšie pôsobiť nemala; dnes je 

už táto funkcia prekonaná. 

 

31. Daňová sústava 
November 1989 znamenal zásadný obrat aj pre finančný systém štátu. Ešte vo federatív-

nych podmienkach sa uskutočnila daňová reforma. Jej výsledky vyjadroval syntetický zákon 

č. 21/1992 Zb. o sústave daní. Daňová sústava bola stále vo vývoji. V poslednom období sa 

dovŕšila. Od roku 2002 sa začala uskutočňovať nová daňová reforma, ktorá zaznamenala, 

najmä zavedením tzv. rovnej dane, široký medzinárodný ohlas. Súčasná daňová sústava je 

založená na týchto zásadách: 

- spravodlivosť a proporcionalita – rieši otázku spravodlivého ukladania a vyberania 

daní, dane musia byť spravodlivé horizontálne i vertikálne; horizontálna spravodlivosť 

znamená, že rovnaké predmety zdanenia majú byť zdanené rovnako, vertikálna 
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spravodlivosť znamená, že subjekt, ktorý má vyššie príjmy, väčší majetok alebo spot-

rebu, platí vyššiu daň; zásada proporcionality znamená, že miera zdanenia by nema-

la progresívne stúpať so zvyšujúcim sa základom dane; 

- neutrálnosť – úplná neutrálna daň neexistuje, zdanenie však musí byť neutrálne 

v tom zmysle, že nemá skresľovať rozhodnutia subjektov; keď subjekty začnú svoje 

správanie prispôsobovať umelo a zle vytvoreným daňovým normám, napr. preskupo-

vať svoje príjmy, znižuje sa tým celospoločenská efektívnosť alokácie zdrojov; 

- vylúčenie duplicity zdanenia – príjmy majú byť zdanené len raz, a to pri prechode 

od tvorby dôchodkov k ich spotrebe, resp. reinvestícii; 

- jednoduchosť a jednoznačnosť – pravidlá zdaňovania musia byť jednoduché a 

jednoznačné, daňový systém má obsahovať len nevyhnutné minimum noriem, tieto 

normy musia byť ľahko pochopiteľné a smú mať len jeden výklad; 

- účinnosť – daň musí byť účinná, to znamená, že nesmie poskytovať legálne mož-

nosti vyhnúť sa plateniu dane a nesmie uľahčovať nelegálny daňový únik, alebo do-

konca subjekty k tomu nabádať alebo ich motivovať. 

(Bože, aký naivný pohľad!) 

 

32. Daňový systém  
Daňový systém tvorí: 

a) zdaňovanie príjmov 
Daň z príjmov: príjmy všetkých subjektov sa zdaňujú jednou lineárnou percentuálnou 

sadzbou vo výške 19 % (tzv. rovná daň). Líšia sa pravidlá na stanovenie základu dane pri 

jednotlivých typoch subjektov. Napríklad u zamestnanca je základom dane jeho mzda zníže-

ná o odvody do poisťovní a o nezdaniteľné minimum. U podnikateľa je základom dane upra-

vený hospodársky výsledok. Príjmy vo všetkých možných formách sú zdaňované len raz, 

a to vtedy, keď prechádzajú od ich tvorby k ich použitiu. 
b) zdaňovanie majetku 

Daň z nehnuteľnosti: všetky nehnuteľnosti sa zdaňujú na hodnotovom princípe, t. j. podľa 

jednotných pravidiel sa určí hodnota nehnuteľnosti a z tejto hodnoty sa percentuálne vypočí-

ta daň. Daň z motorových vozidiel: zdaňujú sa všetky úžitkové vozidlá podľa ich hmotnosti 

a množstva vyprodukovaných emisií, v zmysle Smernice 99/62 EHS 
c) zdaňovanie spotreby. 

Daň z pridanej hodnoty: všeobecná daň zo spotreby, zdaňujú sa všetky spotrebované tovary 

a služby jednou percentuálnou sadzbou priebežnou metódou, sadzba je 19 %. Spotrebné 

dane: daň z liehu, daň z piva, daň z vína, daň z tabaku a daň z minerálnych olejov. Spotreb-

né dane sú špecifickými daňami zo spotreby určitých druhov tovarov. Vo všeobecnosti tieto 

dane v daňovom systéme členíme na nepriame a priame dane. Nepriame dane patria do 

 18



kategórie daní spotrebných a ich dopad závisí predovšetkým od rozsahu spotreby. Nie sú 

vyrubované jednotlivým povinnostným daňovým subjektom, daňová povinnosť vyplýva pria-

mo zo zákona. Ako prirážky k cene tovaru alebo služby sui generis v konečnom dôsledku 

zaťažujú konečného kupujúceho, ktorým je vo väčšine prípadov spotrebiteľ. 

 

33. Daňová klasifikácia  
Myslí sa tým zrejme členenie jednotlivých daní, čiže si to zhrnieme: 

Vo všeobecnosti platí že dane delíme na: 

a) nepriame dane 
b) priame dane 

Medzi nepriame dane zaraďujeme spotrebné dane, čiže: 

- daň z pridanej hodnoty, 

- daň z liehu, 

- daň z tabaku, 

- daň z piva,  

- daň z vína a 

- daň z minerálnych olejov. 

Medzi priame dane patrí daň z príjmov a tá sa člení na: 

- daň z príjmov fyzických osôb a 

- daň z príjmov právnických osôb. 

 

34. Daňové zásady  
- spravodlivosť a proporcionalita – rieši otázku spravodlivého ukladania a vyberania 

daní, dane musia byť spravodlivé horizontálne i vertikálne; horizontálna spravodlivosť 

znamená, že rovnaké predmety zdanenia majú byť zdanené rovnako, vertikálna 

spravodlivosť znamená, že subjekt, ktorý má vyššie príjmy, väčší majetok alebo spot-

rebu, platí vyššiu daň; zásada proporcionality znamená, že miera zdanenia by nema-

la progresívne stúpať so zvyšujúcim sa základom dane; 

- neutrálnosť – úplná neutrálna daň neexistuje, zdanenie však musí byť neutrálne 

v tom zmysle, že nemá skresľovať rozhodnutia subjektov; keď subjekty začnú svoje 

správanie prispôsobovať umelo a zle vytvoreným daňovým normám, napr. preskupo-

vať svoje príjmy, znižuje sa tým celospoločenská efektívnosť alokácie zdrojov; 

- vylúčenie duplicity zdanenia – príjmy majú byť zdanené len raz, a to pri prechode 

od tvorby dôchodkov k ich spotrebe, resp. reinvestícii; 
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- jednoduchosť a jednoznačnosť – pravidlá zdaňovania musia byť jednoduché a 

jednoznačné, daňový systém má obsahovať len nevyhnutné minimum noriem, tieto 

normy musia byť ľahko pochopiteľné a smú mať len jeden výklad; 

- účinnosť – daň musí byť účinná, to znamená, že nesmie poskytovať legálne mož-

nosti vyhnúť sa plateniu dane a nesmie uľahčovať nelegálny daňový únik, alebo do-

konca subjekty k tomu nabádať alebo ich motivovať. 

 

35. Základné prvky daňovej konštrukcie  
Prvkami daňovej konštrukcie sú: 

a) podmet (subjekt) daňovoprávneho vzťahu – daňovník, alebo aj platiteľ dane, spra-

vidla PO, ktorá na základe zákona a v mene daňovníka má povinnosť daň od neho 

vybrať a odviesť štátu; 

b) predmet (objekt) daňovoprávneho vzťahu – určitá hospodárska skutočnosť, eko-

nomická realita, na základe ktorej možno daňovníkovi uložiť daňovú povinnosť; 

c) základ (fundament) daňovoprávneho vzťahu – predstavuje takú daňovú kvantita-

tívnu veličinu, z ktorej sa konkrétna daň vyrubuje, vychádza vždy z predmetu dane; 

d) sadzba (limit) daňovoprávneho vzťahu – vymedzuje rozsah daňovej povinnosti 

v rámci daňovoprávnych vzťahov, je podiel dane pripadajúci na daňovú jednotku. 

 

36. Pojem daňového práva  
Zdaňovanie obyvateľstva všeobecne ako ucelená a právom regulovaná či garantova-

ná sústava špecifických procedúr, ktorá má dlhodobé historické opodstatnenie, je jedným 

z trvalých, stabilizovaných a pomerne výdatných nástrojov zhromažďovania finančných zdro-

jov orgánmi štátu i orgánmi miestnej samosprávy do ich peňažných fondov.  

Daňové právo predstavuje súbor daňovoprávnych noriem, je pododvetvím finančného 
práva. Daňové právo, ako súhrn určitých finančno-právnych noriem, z hľadiska pred-
metu ich regulácie takmer totožných, predstavuje hmotnú i procesnú stránku daňové-
ho systému. Daňové právo sa realizuje aplikáciou daňovoprávnych noriem na konkrétne 

spoločenské podmienky. 

 

37. Pramene daňového práva  
Prameňmi daňového práva sú daňovoprávne akty, ktoré sa považujú všeobecne za právnu 

formu, ktorou sa uskutočňuje nariaďovacia a výkonná činnosť daňových orgánov ako osobit-

ného druhu finančných orgánov štátu. Tieto akty členíme na: 

a) normatívne daňovoprávne akty – akty aplikácie daňového práva, majú zvyčajne 

formu podzákonných právnych predpisov vykonávacej povahy, predstavujú určitý sú-
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bor všeobecne záväzných pravidiel správania sa daňových subjektov neurčitého poč-

tu, vzťahujúcich sa na okruh daňových prípadov rovnakého druhu; v praxi ide 

o nariadenia vlády, vyhlášky a výnosy ministerstva financií, všeobecne záväzné opat-

renia miestnych orgánov štátnej správy a samosprávy, pokiaľ je predmetom ich regu-

lovania daňový vzťah; 

b) individuálne daňovoprávne akty – vzťahujú sa na konkrétny, individuálne určený 

právny prípad vymedzenia práv a povinností daňových subjektov, sú nimi najmä da-

ňové platobné výmery, hromadné predpisné zoznamy, výkazy daňových nedoplatkov 

atď. 

 

38. Základná klasifikácia daní tvoriacich daňovú sústavu  
Daň z príjmov: príjmy všetkých subjektov sa zdaňujú jednou lineárnou percentuálnou sadz-

bou vo výške 19 % (tzv. rovná daň). Líšia sa pravidlá na stanovenie základu dane pri jednot-

livých typoch subjektov. Napríklad u zamestnanca je základom dane jeho mzda znížená 

o odvody do poisťovní a o nezdaniteľné minimum. U podnikateľa je základom dane upravený 

hospodársky výsledok. Príjmy vo všetkých možných formách sú zdaňované len raz, a to vte-

dy, keď prechádzajú od ich tvorby k ich použitiu. 

Daň z nehnuteľnosti: všetky nehnuteľnosti sa zdaňujú na hodnotovom princípe, t. j. podľa 

jednotných pravidiel sa určí hodnota nehnuteľnosti a z tejto hodnoty sa percentuálne vypočí-

ta daň. Daň z motorových vozidiel: zdaňujú sa všetky úžitkové vozidlá podľa ich hmotnosti 

a množstva vyprodukovaných emisií, v zmysle Smernice 99/62 EHS. 

Daň z pridanej hodnoty: všeobecná daň zo spotreby, zdaňujú sa všetky spotrebované tovary 

a služby jednou percentuálnou sadzbou priebežnou metódou, sadzba je 19 %. 

Spotrebné dane: daň z liehu, daň z piva, daň z vína, daň z tabaku a daň z minerálnych ole-

jov. Spotrebné dane sú špecifickými daňami zo spotreby určitých druhov tovarov.  

Vo všeobecnosti tieto dane v daňovom systéme členíme na nepriame a priame dane. 

Nepriame dane patria do kategórie daní spotrebných a ich dopad závisí predovšetkým od 

rozsahu spotreby. Nie sú vyrubované jednotlivým povinnostným daňovým subjektom, daňo-

vá povinnosť vyplýva priamo zo zákona. Ako prirážky k cene tovaru alebo služby sui generis 

v konečnom dôsledku zaťažujú konečného kupujúceho, ktorým je vo väčšine prípadov spot-

rebiteľ. 

 

39. Daňová kontrola - pojem a význam  
Daňová kontrola je najtypickejšou kontrolou v oblasti finančnej kontroly špeciálnych 

výkonných orgánov. Daňovou kontrolou zamestnanec správcu dane zisťuje alebo pre-

veruje základ dane alebo iné skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane, alebo 
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vznik daňovej povinnosti, a to v daňovom subjekte alebo na mieste, kde to účel kon-
troly vyžaduje. Daňová kontrola sa vykonáva v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na 

dosiahnutie účelu zákona. Tento druh finančnej kontroly vykonáva sústava orgánov nazva-

ných daňové orgány, ktoré tvorí Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky a daňové úrady. Za 

daňovú kontrolu sa považuje aj kontrola oprávnenosti vrátenia dane alebo kontrola na účel 

zistenia oprávnenosti uplatneného nadmerného odpočtu podľa zákona o dani z pridanej 

hodnoty.  

 

 

40. Daňová politika - pojem a význam  
Pri formulovaní daňovej politiky treba zohľadniť aktuálnu situáciu vo verejných financiách 

a zámer vlády splniť deklarovaný cieľ vo vzťahu k Európskej únii – dosiahnuť, aby v roku 

2009 bola zavedená jednotná mena – euro. Daňová politika vo všeobecnosti znamená 
spôsob zdaňovania subjektov v danej krajine a úroveň reforiem v tejto oblasti.  
(Viac som k tomu nenašla, kto chce, môže si individuálne doštudovať.) 

 

41. Daňové odpisy - pojem a význam  
 

 

42. Poplatková sústava v SR 
Poplatok je termín obvykle používaný pre platbu, ktorú musí FO či PO za niečo 

zaplatiť, spravidla na základe určitého rozhodnutia. Táto platba je povinná, štátom 
vynútiteľná a uskutočňuje sa za určitých, zákonom daných podmienok. Jej výnos ply-
nie do niektorého z peňažných fondov. Poplatky patria do verejnoprávnych príjmov, ide 

o verejné dávky, ktoré štát (a tiež samosprávne zväzky) ukladá jednotlivcom takým spôso-

bom a v miere autoritatívne ustanovenej ako osobitné príspevky na úhradu nákladov inštitú-

cií, ktorých úkony títo jednotlivci vyvolali.  

Základný rámec a štruktúra poplatkovej sústavy v SR sa v priebehu posledného nie-

koľkoročného vývoja nezmenili. Poplatky v SR sú podľa Ústavy SR štátne a miestne. Na 

rozdiel od daní nie sú poplatky súhrnne upravené v jednej právne norme. Jednotlivé druhy 

poplatkov sú upravené v samostatných zákonoch. Okrem toho existuje niekoľko právnych 

úprav, ktoré nie sú podľa názvu poplatkovými zákonmi, napriek tomu však obsahujú právnu 

úpravu peňažných plnení, ktoré sú takisto označené ako poplatky. 

Správne poplatky: upravuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskor-

ších predpisov, ktorý upravuje správne poplatky, ktoré vyberajú orgány štátnej správy, ale aj 

obce, štátne archívy a zastupiteľské úrady (teda správne orgány) 
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Súdne poplatky: upravuje zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis 

z registra trestov v znení neskorších predpisov, ktorého predmetom sú jednotlivé úkony ale-

bo konanie súdov, štátnej správy súdov, prokuratúry 

Ekologické poplatky: poplatok za uloženie odpadov, poplatky za znečisťovanie ovzdušia 

Iné poplatky: puncové poplatky a koncesionárske poplatky. 

 

 

43. Mena – pojem 
Mena predstavuje konkrétnu sústavu peňazí zavedenú v určitom štáte, syste-

maticky upravovanú jeho právnym poriadkom. Ustanovenie meny je vždy právnym ak-

tom. O vlastnej mene možno hovoriť len vtedy, ak má štát vlastné zákonné platidlá.  

Menová jednotka určuje, aký druh tovaru je peňažným tovarom, a aké jeho množstvo 

je základom na porovnanie cien. Menová jednotka je peňažným názvom základného množ-

stva peňažného tovaru, ktorý v určitom štáte slúži ako meradlo cien. 

 

44. Peniaze a mena  
Peniaze sú predovšetkým ekonomickou kategóriou. Predstavujú tovar slúžiaci na vy-

jadrovanie cien iných tovarov pri ich kúpe a predaji, ako obeživo a prostriedok uchovávania 

hodnôt. Na druhej strane mena je kategóriou právnou a predstavuje konkrétnu sústavu pe-

ňazí zavedenú v určitom štáte, systematicky upravovanú jeho právnym poriadkom.  

 

45. Menová sústava  
Menová sústava je systém peňazí uplatňovaný v určitom čase v konkrétnom 

štáte. Jej základom je menová jednotka. Menová jednotka je peňažným názvom základného 

množstva peňažného tovaru, ktorý v určitom štáte slúži ako meradlo cien.  

Podľa spôsobu určenia menovej sústavy, rozlišujeme: 

- metalickú menovú sústavu – ako zákonné platidlo obieha v štáte výlučne kov vo 

forme mincí; 

- úverovú menovú sústavu – v obehu prevažujú úverové peniaze – bankovky; 

- papierovú menovú sústavu – základom peňažného obehu sú len znaky plnohod-

notných peňazí – papierové peniaze, teda štátovky, nezameniteľné bankovky 

a neplnohodnotné mince. 
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46. Právna úprava slovenskej meny  
Menové právo nie je samostatným právnym odvetvím, je pododvetvím práva finan-

čného. Menové právo reguluje právne vzťahy týkajúce sa názvu slovenskej menovej jednot-

ky, jej denominácií, vydávania do obehu, jej ochrany pred pozmeňovaním a falšovaním, na-

kladania s ňou v hotovostnom platobnom styku. Menové právo v podmienkach SR nie je ko-

difikované. 

Právna úprava slovenskej meny je zakotvená v Ústave SR, kde sa konštatuje, že peňažnou 

jednotkou v SR je slovenská koruna, ktorá sa delí na sto halierov. Zákon č. 26/1993 z. z. 

všeobecne známy ako Zákon o menovej odluke splnomocnil vládu SR po vzniku samostatnej 

SR, aby nariadením určila deň prechodu a čas, v ktorom sa vykoná výmena bankoviek čes-

ko-slovenskej meny na slovenskú menu. Zároveň ustanovil, že týmto dňom sa zákonnými 

peniazmi na území SR stanú: 

- okolkované bankovky, 

- bankovky nepodliehajúce okolkovaniu, 

- mince a pamätné mince vydané Štátnou bankou československou a 

- bankovky, mince a pamätné mince vydané Národnou bankou Slovenska. 

Tieto právne predpisy boli ešte doplnené Vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 28/1993 Z. 

z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 26/1993 Z. z. o opatreniach na zabezpečenie pre-

chodu česko-slovenskej meny na menu slovenskú a o zmene a doplnení devízového záko-

na. 

Po roku 1995 bola daná právna podoba meny a ukončil sa proces sťahovania bankoviek 

a mincí z obdobia do 8. 2. 1993. Táto fáza prebieha aj v súčasnosti a bude pokračovať až do 

splnenia konvergenčných kritérií a do pristúpenia SR k Európskej menovej únii v roku 2009, 

kedy bude slovenská mena nahradená jednotnou európskou menou a pôsobnosť vo veciach 

menovej politiky sa deleguje na Európsku centrálnu banku. 

 

47. Pôsobnosť Národnej banky Slovenska v menovej oblasti  
Emisnou bankou v SR je Národná banka Slovenska (ďalej NBS). Svoju činnosť začala 1. 

januára 1993 na základe zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Tento zákon 

vymedzuje pôsobnosť NBS ako jedinej inštitúcie zodpovedajúce za slovenskú menu. 

NBS v menovej oblasti: 

- určuje menovú politiku, 

- vydáva bankovky a mince, 

- riadi, koordinuje a zabezpečuje peňažný obeh, platobný styk a zúčtovávanie dát pla-

tobného styku a stará sa o ich plynulosť a hospodárnosť, 
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- vykonáva dohľad nad bezpečným fungovaním bankového systému a nad vykonáva-

ním bankových činností, 

- vykonáva ďalšie činnosti podľa zákona o NBS a podľa osobitných predpisov. 

 

48. Zákon o Národnej banke Slovenska, jej funkcie, organizácia a posta-
venie  
Emisnou bankou v SR je Národná banka Slovenska (ďalej NBS). Svoju činnosť začala 1. 

januára 1993 na základe zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Tento zákon 

vymedzuje pôsobnosť NBS ako jedinej inštitúcie zodpovedajúce za slovenskú menu. 

NBS v menovej oblasti: 

- určuje menovú politiku, 

- vydáva bankovky a mince, 

- riadi, koordinuje a zabezpečuje peňažný obeh, platobný styk a zúčtovávanie dát pla-

tobného styku a stará sa o ich plynulosť a hospodárnosť, 

- vykonáva dohľad nad bezpečným fungovaním bankového systému a nad vykonáva-

ním bankových činností, 

- vykonáva ďalšie činnosti podľa zákona o NBS a podľa osobitných predpisov. 

Najvyšším riadiacim orgánom NBS je Banková rada. Banková rada určuje menovú politiku 

štátu, určuje nástroje na jej uskutočňovanie a rozhoduje o menových opatreniach NBS. 

Na čele NBS stojí riaditeľ, ktorého menuje NRSR na návrh vlády. 

 

49. Diferenciačné znaky NBS vo vzťahu ku komerčným bankám  
Tieto znaky vyplývajú z pôsobnosti NBS v menovej oblasti (viď predchádzajúca otáz-

ka). Komerčné banky majú v bankovej sústave odlišné postavenie ako centrálne banky. Ko-

merčné banky poskytujú služby podnikateľskému sektoru, obyvateľstvu, samosprávnym or-

gánom, teda všetkým PO a FO na komerčnej báze. Sú zamerané podnikateľsky, s cieľom 

dosahovať zisk, hoci popritom ich zmyslom je uspokojovať potreby svojich klientov, podpora 

podnikateľských aktivít v určitých oblastiach, prípadne pre vybraný okruh klientov.  

 

50. Pojem a funkcia cla  
Clo možno definovať ako nástroj, ktorý vo väčšine prípadov deformuje priro-

dzené ekonomické vzťahy v medzinárodnom meradle a vďaka nim sprostredkovane aj 
vo vnútornej ekonomike a jeho existencia sa vo väčšine prípadov spája s praktickými 
ekonomickými a politickými javmi a procesmi.  
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Funkcie cla sa prekrývajú s jeho účinkami. Clo má účinky: na štátne príjmy, na spotrebu, 

protekcionistický účinok, redistribučný, konkurenčný, dôchodkový, na platobnú bilanciu a na 

menový kurz. 

 

51. Črty súčasného colného práva  
Systém slovenského colného práva sa opiera o Colný zákon kódexového typu, colný 

sadzobník a zákon upravujúci colnú správu a postavenie jej príslušníkov. V roku 2004 bol 

prijatý nový Colný zákon č. 199/2004 Z. z., ktorý už úplne harmonizuje s colnoprávnou úpra-

vou platnou v krajinách EÚ. Nový colný zákon definuje základné pojmy, v nadväznosti na 

colné predpisy spoločenstva a s prihliadnutím na špecifiká a odlišnosti právneho poriadku 

SR precizuje a dopĺňa a v dovolenej miere modifikuje niektoré inštitúty colné práva. V novom 

colnom zákone sa okrem iného vymedzujú skutkové podstaty colných deliktov a colných 

priestupkov a právne následky spojené s ich spáchaním. Územie SR je od 1. 5. 2004 súčas-

ťou colného územia spoločenstva, v rámci ktorého sa dôsledne realizuje princíp jednotného 

trhu bez vnútorných hraníc, pričom SR má hlavných obchodných partnerov v krajinách, ktoré 

sú členmi EÚ. Ustanovenia colného zákona sa teda vzťahujú iba na pohyb tovaru medzi 

Spoločenstvom a tretími krajinami a vzhľadom na princíp teritoriality iba na tú jeho časť, kto-

rá sa úplne alebo sčasti realizuje na území SR.  

 

52. Devízová dvojročnica rokov 1989 a 1990  
(Prezerám knihu, hľadím, ale jak kukám, tak kukám, žiadnu devízovú dvojročnicu rokov 1989 

a 1990 nikde v knihe nevidím. Sory. Všetko je na webe :o)) 

 

53. Devízové právo  
Devízové právo (ďalej DP) upravuje devízové vzťahy, nie je samostatným odvetvím. 

Devízovo-právne vzťahy majú takmer vždy určitý zahranično-menový dopad, a to aj 

vtedy, ak sa takýto vzťah uskutočňuje výhradne v tuzemsku. Devízovo-právne vzťahy sú 

veľmi rôznorodé, majú súvislosť predovšetkým s ostatnými pododvetviami FP. Najtesnejšiu 

súvislosť majú vo vzťahu k menovému právu, pretože popri zahraničných platidlách 

a platobných prostriedkoch znejúcich na zahraničnú menu sú predmetom devízovo-právnych 

vzťahov aj platidlá a platobné prostriedky v tuzemskej mene a takisto aj zlato ako dominant-

ný menový kov. Patrí sem aj kurzová problematika, takisto vzťahy bankového práva. Podsta-

tou devízového hospodárstva je teda vytvorenie relatívne autonómnej oblasti národného 

hospodárstva, v ktorej sa viac než inde prejavuje eminentný záujem štátu na zabezpečení si 

rozhodujúcej pozície pri nakladaní s hodnotami, ktoré sú predmetom takéhoto osobitného 
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záujmu. Komplexnú úpravu devízovej problematiky nachádzame v Devízovom zákone, ktorý 

tvorí primárny okruh prameňov DP. 

Devízové orgány zastupujú štát v jeho postavení určujúceho faktora kvality a kvantity 

devízovo-právnych vzťahov, voči sebe navzájom vystupujú na horizontálnej úrovni, voči 

ostatným subjektom vystupujú buď z pozície nadriadenosti alebo neutrálne, disponujú práv-

ne zakotvenými možnosťami, pri rozhodovaní sa na nich nevzťahujú predpisy správneho 

práva, teda sa voči ich rozhodnutiam nemožno odvolať. Devízovými orgánmi SR sú: minis-

terstvo financií a NBS. 

Núdzový stav v devízovom hospodárstve môže vyhlásiť vláda na návrh NBS pri ne-

priaznivom vývoji platobnej bilancie, ktorá zásadným spôsobom ohrozuje platobnú schop-

nosť voči zahraničiu alebo vnútornú menovú rovnováhu SR. V tomto období, ktoré môže 

trvať až tri mesiace, môže byť zakázané vykonávať niektoré úhrady do zahraničia, prijímať 

finančné úvery od cudzozemcov, predávať cudzozemské a tuzemské cenné papiere a pod. 

 

54. Podstata poistenia  
Poistenie je transferom rizika podnikateľského subjektu na poisťovňu, ktorá podľa po-

istnej zmluvy finančne pokrýva buď časť, alebo celkovú stratu vytvorením legislatívnych 

predpokladov. 

(Zložité, ale v podstate ide o prenos časti rizika zo súkromného subjektu na poisťovňu na 

základe poistnej zmluvy a za určitú finančnú odplatu – úhradu poistného.) 

 

55. Funkcie poistenia a jeho druhy  
Poistenie sa člení na dve veľké skupiny: 

a) neživotné poistenie 
Rozdelenie neživotných poistení na poistné odvetvia obsahuje Smernica č. 73/239/EHS 

o koordinácii právnych predpisov, reglementov a správnych aktov týkajúcich sa priamych 

poistení, iných, než je životné poistenie, a ich vymáhania. Smernica vymedzuje 17 základ-

ných poistených odvetví neživotného poistenia. 

b) životné poistenie 
Rozdelenie životných poistení upravuje Smernica č. 79/267/EHS o koordinácii právnych 

predpisov, reglementov a správnych aktov týkajúcich sa priamych životných poistení a ich 

vykonávania. 

(Funkcie poistenia v tejto knihe uvedené nie sú.) 
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56. Pojem poistenia 
Poistenie je transferom rizika podnikateľského subjektu na poisťovňu, ktorá podľa po-

istnej zmluvy finančne pokrýva buď časť, alebo celkovú stratu vytvorením legislatívnych 

predpokladov. 

(Zložité, ale v podstate ide o prenos časti rizika zo súkromného subjektu na poisťovňu na 

základe poistnej zmluvy a za určitú finančnú odplatu – úhradu poistného.) 

 

57. Úver 
Inštitút úveru sa v praxi uplatňuje ako jeden zo zmluvných vzťahov. Úverová zmluva 

patrí k základným inštitúciám trhovej ekonomiky. Podstata úveru je v časovom rozlíšení me-

dzi poskytnutím plnenia a protiplnenia. Základná právna úprava úveru v slovenskom práv-

nom poriadku je v zákone o bankách, kde § 1 vymedzuje úver ako v akejkoľvek forme do-
časne poskytnuté peňažné prostriedky. Zmluvou o úvere zaväzuje sa veriteľ, že na po-

žiadanie dlžníka poskytne v jeho prospech peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky. 

 

58. Právo finančného trhu. jeho vymedzenie a rozdelenie  
Právo finančného trhu (ďalej FT) je jedným z nástrojov zabezpečovania efektívneho 

fungovania FT. Prostredníctvom jeho noriem, ale aj ďalších predovšetkým makroekonomic-

kých a mikroekonomických nástrojov sa realizujú ciele a zámery nástrojov FT, ako aj jeho 

subjektov. Finančný trh je trhom, na ktorom finanční sprostredkovatelia prostredníc-
tvom finančných nástrojov zabezpečujú pohyb krátkodobého, strednodobého 
a dlhodobého kapitálu medzi jednotlivými ekonomickými subjektmi. 

Predmet práva FT tvoria spoločenské vzťahy, ktoré vznikajú v procese postavenia 

a činnosti jednotlivých článkov FT a jeho nástrojov. Ide tu o spoločensko-ekonomické vzťahy, 

ktoré sa týkajú právnej úpravy nástrojov FT, sústav FT a jej subjektov, práv a povinností FO 

a PO vo vzťahu k subjektom FT, úpravy regulácie FT – vzťahy FT. Základnými prvkami 

právnych vzťahov práva FT sú: 

- subjekt, 

- objekt, 

- obsah a 

- právne skutočnosti. 

Jedným zo subjektov je vždy činiteľ FT, ktorý vykonáva svoje pôsobnosti či už v oblasti 

centrálneho bankovníctva alebo obchodného bankovníctva, poisťovníctva, burzy CP atď. 

Objektom vzťahov práva FT sú peňažné prostriedky, pretože právne vzťahy medzi subjektmi 

sa realizujú buď prostredníctvom peňazí, alebo sa peňazí týkajú. Obsahom bankovo-
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právnych vzťahov sú práva a povinnosti určené právnou normou. Právne skutočnosti vyvolá-

vajú, menia alebo končia vzťahy práva FT. 

Právo FT a jeho normy majú predovšetkým vytvárať potrebné organizačné predpoklady 

na vznik a náležité fungovanie účinného FT. Pod systémom práva FT rozumieme vnútor-
né členenie práva FT na ucelené súbory právnych noriem vzhľadom na ich obsah a na 
príbuznosť nimi upravovaných vzťahov. Právo FT sa vnútorné člení na: 

- súbor právnych noriem upravujúcich postavenie, právomoci a činnosť subjektov FT, 

- súbor právnych noriem upravujúcich nástroje FT, 

- súbor právnych noriem upravujúcich reguláciu FT, 

- súbor medzinárodných právnych noriem prijatých na pôde EÚ. 

Pramene práva FT: normatívne právne akty, ktoré vydávajú príslušné štátne orgány vo for-

me ústavných zákonov, zákonov, zákonných opatrení, nariadení vlády, vyhlášok a iných vše-

obecne záväzných právnych noriem. Pôvodné pramene práva FT sú: 
- Ústav SR, 

- zákon o NBS, 

- zákon o bankách, 

- zákon o poisťovníctve, 

- zákon zmenkový a šekový, 

- Občiansky zákonník, 

- zákon o stavebnom sporení, 

- zákon o cenných papieroch, 

- Devízový zákon, 

- zákon o doplnkovom dôchodkovom poistení, 

- zákon o ochrane vkladov, 

- zákon o Exportno-importnej banke, 

- zákon o kolektívnom investovaní, 

- zákon o Burze CP, 

- zákon o Úrade pre FT. 

Okrem nich existujú ešte odvodené pramene práva FT a pramene vychádzajúce z medziná- 

rodného aspektu FP. 

Finančný trh rozdeľujeme na: 

- peňažný trh a 
- kapitálový trh – je časťou FT, v ktorom sa sústreďujú tzv. dlhé peniaze v podobe ka-

pitálu určeného na financovanie investícií. 
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59. Nástroje finančného trhu  
Za nástroj finančného trhu možno označiť mechanizmus získavania peňažných pros-

triedkov a ich využívanie v záujme efektívneho hospodárenia s peňažnými prostriedkami. 

Najtypickejším nástrojom finančného trhu sú cenné papiere. Cenný papier z ekonomického 
hľadiska možno charakterizovať ako osobitnú majetkovú hodnotu, ktorá svojím fun-
govaním na finančnom trhu umožňuje premenu peňazí na kapitál.  
 

60. Zmenky, cudzie, vlastné, náležitosti  
Zmenka predstavuje formálnu listinu, ktorá obsahuje abstraktný záväzok vystavo-

vateľa zaplatiť určitú sumu, ktorú sa zaväzuje zaplatiť buď vystaviteľ sám alebo pou-
kázaním na tretiu osobu, ktorá platbu vykoná. Je nástrojom peňažného trhu. Existujú dva 

druhy zmeniek: 

a) vlastná zmenka, ktorá obsahuje prísľub vystaviteľa zaplatiť určitú sumu, ktorá je u-

vedená na zmenke, a 

b) cudzia zmenka, ktorá predstavuje platobný záväzok, ktorým vystaviteľ určuje tretiu 

osobu, aby tento osobe oprávnenej zo zmenky zaplatil určenú peňažnú sumu, tretia 

osoba sa stane zmenkovým dlžníkom až, keď prijme – akceptuje zmenku, ak ju ale 

neprijme alebo nezaplatí, je zo zmenky zaviazaný voči remitentovi sám vystaviteľ. 

Náležitosti: 

- menovite vyznačená osoba, ktorá je oprávnená uplatňovať nárok zo záväzku, 

- vystaviteľ zmenky, 

- prípadne rubopis (indosament) – teda prevod oprávnenia uplatňovať nárok zo záväz-

ku na tretiu osobu, 

- výška záväzku, na ktorý znie zmenka, 

- splatnosť. 

 

61. Funkcia zmenky 
(K funkciám zmenky som sa akosi nedopátrala, skúste porozmýšľať.) 

 

62. Šeky  
Šek je cenný papier so zákonom predpísaným obsahom, v ktorom  vystaviteľ prikazuje 

druhej osobe, obyčajne banke, kde má peňažnú pohľadávku, aby niekomu inému zaplatila 

určitú peňažnú čiastku. Predstavuje prostriedok platobného styku. V konkrétnej bankovej 

praxi je šek prevoditeľnou listinou, ktorou výstavca šeku prikazuje šekovníkovi, aby 

z aktívneho zostatku účtu vystaviteľa šeku vedeného šekovníkom zaplatil určitú sumu uve-

denú na šeku v peniazoch majiteľovi šeku alebo osobe menovite na šeku uvedenej. Šekov-
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níkom je banka, ktorá pre vystaviteľa šeku vedie účet, k manipulácii so šekom mu vydala 

šekovú knižku a vyžiadala si od neho podpisový vzor. Rozlišujeme: 

- bankový šek, kde vystaviteľom je iná banka, ktorá platbu sprostredkuje nadobúdate-

ľovi šeku, 

- súkromný šek 

 

63. Cenné papiere  
(Vychádzam z toho, že mal na mysli úverové cenné papiere.) 

Úverové CP sú nástrojom kapitálového trhu. Vzniká nimi vzťah medzi subjektmi FT, 

v ktorom sa predpokladá vrátenie investovaných peňažných prostriedkov, vzniká obligačný 

vzťah – dlžnícky. Príznačná pre tento vzťah je emitentova – dlžníkova povinnosť po uplynutí 

vopred dohodnutého času vrátiť investorovi – veriteľovi jeho prostriedky a priebežne mu pla-

tiť aj výnos z týchto investovaných prostriedkov. Medzi tieto úverové CP možno zaraďovať: 

- dlhopisy, 

- hypotekárne záložné listy, 

- štátne dlhopisy, 

- komunálne obligácie, 

- zamestnanecké obligácie, 

- skladištné a tovarové záložné listy a 

- vkladové listy. 

 

64. Akreditívy  
(Tu si treba pozrieť knihu, z ktorej sme sa učili na Obchodné právo v zimnom semestri. Ja 

som ju niekomu požičala, a nevrátil ju, takže odo mňa len odporúčanie. Alebo web.) 

 

65. Burza cenných papierov  
Burza CP: 

a) slúži na uzatváranie obchodov so zastupiteľnými predmetmi, s ktorými je prípustné 

obchodovať (devízy, CP, komodity) – predmety, s ktorými sa obchoduje sa nenachá-

dzajú na burze; 

b) burzové obchody sa konajú pravidelne v určenú dobu a na určenom mieste; 

c) na obchodovaní na burze sa môže zúčastniť iba presne vymedzený okruh osôb. 

Burza CP je historicky najstaršou a vo svete najrozšírenejšou formou verejného trhu s CP. 

Môžeme ju definovať ako osobitným spôsobom organizované zhromaždenie osôb, ktoré 
sa koná pravidelne v určenú dobu a obchoduje sa na nej s CP podľa platných pravidiel 
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a burzových predpisov. V SR organizuje verejný trh s CP Burza cenných papierov Bratisla-

va, a. s. a Slovenská burza cenných papierov.  

 

66. Dlhopisy 
Základnú právnu úpravu dlhopisov v slovenských podmienkach obsahuje zákon 

o dlhopisoch č. 530/1990 Zb. a zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskor-

ších predpisov. Dlhopis je CP, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie 
dlžnej sumy v menovitých hodnotách, vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu 
a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy (emitenta) tieto záväzky splniť. Me-

novitá hodnota dlhopisu je hodnota uvedená v texte dlhopisu. S dlhopisom môže byť spojené 

právo na jeho výmenu za iný druh dlhopisu.  

 

67. Hypotekárne záložné listy 
Hypotekárne záložné listy (ďalej HZL) upravuje zákon o bankách č. 483/2001 Z. z. 

a zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch. HZL je verejne obchodovateľný dlhopis, ktorého 
menovitá hodnota vrátane výnosov z neho je riadne krytá pohľadávkami banky 
z hypotekárnych úverov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam alebo je 
náhradne krytá a má v názve označenie „hypotekárny záložný list“. Výťažok z predaja 

HZL banky použijú len na vykonávanie hypotekárnych obchodov podľa zákona o bankách. 

HZL môžu vydávať iba banky, ktoré získajú povolenie na vykonávanie hypotekárnych ob-

chodov. HZL zaniká, ak ho banka, ktorá ho vydala, sama kúpi.  

 

68. Štátne dlhopisy  
(Opäť v knihe ani slovko o štátnych dlhopisoch, použila by som odpoveď na otázku č. 66, 

pričom osobou oprávnenou vydávať dlhopisy v tomto prípade bude zrejme štát.) 

 

69. Komunálne obligácie  
Dlhopisy označené ako komunálne obligácie môžu vydávať na základe zákona č. 

530/1990 Zb. o dlhopisoch: 

- banka a z výťažku ich predaja banka poskytne komunálny úver obci, ktorá o ich vy-

danie požiadala a ktorá za emisiu ručí svojím nehnuteľným majetkom; 

- obec, ktorá za emisiu ručí svojím majetkom, 

Komunálna obligácia vydaná bankou je verejne obchodovateľný dlhopis, ktorého hod-
nota vrátane výnosov z neho je riadne krytá pohľadávkami banky z komunálnych 
úverov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam alebo je náhradne krytá. 
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70. Zamestnanecké obligácie 
Zamestnanecké obligácie sú v súlade so zákonom o dlhopisoch neprevoditeľné 

dlhopisy na meno, vydávané emitentom výlučne pre pracovníkov, ktorá u neho 
v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, a pre pracovníkov, ktorých 
pracovný pomer u emitenta sa skončil z dôvodu ich odchodu do starobného dôchod-
ku. V prípade rozviazania pracovného pomeru je povinný emitent zamestnaneckú obligáciu 

od pracovníka odkúpiť a vyplatiť mu jej menovitú hodnotu a splatnú časť pevného úrokového 

výnosu.  

 

71. Vkladové listy  
Vkladové listy sú upravené v § 786 a § 787 Občianskeho zákonníka. Ide o osobitný 

druh CP, musí mať podobu listiny alebo podobu zákonom ustanovenej evidencie CP, a teda 

musí byť zaknihovaný. V zásade ide o potvrdenia banky o pevnom vklade, pričom výška 
tohto vkladu sa uvádza na samotnej listine.  
 

72. Majetkové cenné papiere  
Majetkovým CP sa investor majetkovo podieľa na svojej investícii. Vzniká spoluvlastnícky 

vzťah na majetku, do ktorého investoval. Majetkové CP znamenajú, že ich majiteľ je spolu-

vlastník, ktorý sa podieľa na výnosoch spojených s vlastnením takýchto CP. Ide o: 

- akcie,  

- podielové listy a 

- družstevné podielnické listy. 

 

73. Podielové listy 
Podielové listy sú upravené zákonom o kolektívnom investovaní č. 594/2003 Z. z. 

Podielový list je CP, ktorý môže znieť na jeden podiel alebo na viac podielov podielni-
ka na majetku v otvorenom podielovom fonde a je s ním spojené právo podielnika na 
zodpovedajúci podiel na majetku v otvorenom podielovom fonde a právo podieľať sa 
na výnose z tohto majetku podľa štatútu. Podielový list otvoreného podielového fondu 

možno vydať len na meno alebo na doručiteľa. 

 

74. Družstevné podielnické listy 
(Predpokladám, že toto je znenie tejto otázky, vzhľadom na postupnosť podľa knihy, z ktorej 

vypracovávam tieto otázky a z ktorej čerpal inšpiráciu pravdepodobne aj JUDr. Minárik.) 
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Družstvo vydá za majetkové podiely oprávneným osobám – nečlenom družstva – družstev-
né podielnické listy. Družstvo môže takisto vydať podielnické listy aj oprávneným osobám, 

ktoré sú jeho členmi. Ide o CP, s ktorým sú spojené práva jeho majiteľa. 

 

75. Komerčné banky 
Obchodné (komerčné) banky sú inštitúcie, ktoré obchodujú s peniazmi. Sú základným 

článkom bankových sústav a ich rozhodujúcimi klientmi sú veľké a stredné priemyselné 

a obchodné spoločnosti. Poskytujú službu podnikateľskému sektoru, obyvateľstvu, samo-

správnym orgánom, teda subjektom na komerčnej báze. Ich cieľom je dosahovať zisk. Pod 

bankou treba rozumieť PO so sídlom na území SR, založenú ako akciová spoločnosť, ktorá: 

- prijíma vklady, 

- poskytuje úvery a 

- ktorá má na výkon týchto činností udelené bankové povolenie. 

(Keby chcel ísť viac do hĺbky, môžeme argumentovať tým, že to nie je potrebné, vzhľadom 

na našu študijnú orientáciu. Všetko potrebné nájdeme v zákone o bankách č. 483/2001 Z. z.) 

 

76. ??? (Tu si netrúfam povedať, o čo ide, pravdepodobne o stavebné 

sporiteľne.) 
Takže – Účelom stavebného sporenia je financovanie bytových potrieb z účelovo vytvore-

ných finančných prostriedkov vo fonde stavebného sporenia, ktorý tvoria: 

- vklady od účastníkov stavebného sporenia, 

- úroky, 

- príspevky zo ŠR, 

- splátky úverov a 

- iné zdroje. 

 

77. Úverové a sporiteľné družstvá 
(Kniha o tomto nepočula, Janka o tomto nečítala. Sory.) 

 

78. ??? (Tu ide zrejme o poisťovne všeobecne, keďže v ďalšej otázke sú 

spracované komerčné poisťovne.) 
Poisťovne sú finančnými sprostredkovateľmi fungujúcimi na poistnom trhu. Na poistnom 

trhu sa ako tovar ponúkajú peniaze. Nimi sa platí poisťovniam, ktoré v prípade poistnej uda-

losti opäť poskytnú peňažnú náhradu. Takže poisťovňa je finančným sprostredkovateľom, 

ktorý vložené peniaze zhodnocuje používaním rôznych nástrojov FT. Poisťovne ako subjekty 

FT členíme na: 
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- komerčné poisťovne a 

- doplnkové dôchodkové poisťovne. 

 

79. Poisťovne komerčné 
Komerčné poisťovne sa riadia mnohými legislatívnymi normami nielen domáceho ale 

aj medzinárodného charakteru. Činnosť poisťovní možno rozčleniť na činnosť poisťovaciu a 

činnosť zaisťovaciu. 

Poisťovacou činnosťou je uzavieranie poistných zmlúv poisťovňou a pobočkou za-

hraničnej poisťovne, správa poistenia, poskytovanie plnenie z poistných zmlúv a likvidácia 

poistných udalostí. Súčasťou poisťovacej činnosti je tvorba a použitie technických rezerv 

poisťovne a garančného fondu poisťovne, uzavieranie zaistených zmlúv poisťovňou zo zais-

ťovňami o zaistení záväzkov poisťovne, ktoré vyplývajú z ňou uzavretých poistných zmlúv, 

uzavieranie zmlúv o sprostredkovaní poistenia a tiež činnosť na predchádzanie škodám. 

Zaisťovacou činnosťou je uzavieranie zaistených zmlúv medzi poisťovňou 

a zaisťovňou. Zaistnou zmluvou sa zaisťovňa zaväzuje poskytnúť poisťovni v dohodnutom 

rozsahu plnenie, ak vznikne udalosť označená v zaistnej  zmluve a poisťovňa sa zaväzuje 

platiť zaisťovni zmluvne dohodnutú časť poistného z poistných zmlúv uzavretých poisťovňou, 

ktoré sú predmetom zaistnej zmluvy. 

 

80. Doplnkové dôchodkové poistenie (ďalej DDP) 
Ide o nový subjekt FT v slovenských podmienkach. Právne základy doplnkových dô-

chodkových poisťovní položil zákon č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení 

zamestnancov. Účelom DDP je umožniť poistencovi získať doplnkový dôchodkový príjem 

v starobe alebo v invalidite a pozostalým po poistencovi získať doplnkový dôchodkový príjem 

v prípade úmrtia poistenca. DDP je zhromažďovanie príspevkov zamestnávateľov a príspev-

kov poistencov, hospodárenie s týmito príspevkami a vyplácanie dávok DDP. Túto činnosť 

vykonáva doplnková dôchodková poisťovňa. 

Systém dobrovoľného doplnkového dôchodkového poistenia založený na zamestná-

vateľsko-zamestnaneckom princípe alebo na individuálnom princípe predstavuje štandardnú 

a významnú súčasť dôchodkových systémov v Európe. Európsky model dôchodkového sys-

tému je založený na dôchodkovom systéme, na druhom dobrovoľnom zamestnaneckom dô-

chodkovom systéme a na treťom súkromnom dôchodkovom poistení. V SR je tento model 

odlišný: 

l. povinné dôchodkové poistenie, dávkovo definované, financované priebežne, vykonávané 

Sociálnou poisťovňou; 
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2. povinné starobné dôchodkové sporenie, príspevkovo definované, financované prostred-

níctvom kapitalizácie, vykonávané dôchodkovými správcovskými spoločnosťami, 

3. dobrovoľné doplnkové dôchodkové poistenie, príspevkovo definované, financované pros-

tredníctvom kapitalizácie, vykonávané doplnkovými dôchodkovými poisťovňami. 

 

81. Správcovské spoločnosti 
Právnu úpravu kolektívneho investovania v slovenských podmienkach upravuje zákon č. 

485/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní, ktorý celkovo upravuje: 

- kolektívne investovanie, 

- činnosť správcovskej spoločnosti a depozitára, 

- ochranu investorov a 

- štátny dozor. 

Správcovská spoločnosť spravuje: 

a) otvorený podielový fond – podielový fond, ktorého podielnik je oprávnený predložiť 

na vyplatenie ním vlastnený podielový list tohto podielového fondu správcovskej spo-

ločnosti, ktorá tento podielový fond spravuje; správcovská spoločnosť spravujúca ten-

to fond je povinná vyplatiť predložený podielový list spôsobom upraveným zákonom 

b) uzavretý podielový fond – podielový fond, ktorého podielnik nie je oprávnený pred-

ložiť na vyplatenie ním vlastnený podielový list tohto uzavretého podielového fondu 

správcovskej spoločnosti, ktorá tento podielový fond spravuje, a táto spoločnosť nie 

je povinná zabezpečiť podielnikovi vyplatenie predloženého podielového listu; 

c) špeciálny podielový fond – osobitný podielový fond, ktorý môže mať najviac desia-

tich podielnikov; podielnikmi špeciálneho podielového fondu môžu byť len PO; po-

dielnik špeciálneho podielového fondu má právo predložiť podielový list na vyplatenie, 

príslušná správcovská spoločnosť musí v súlade so štatútom a po dohode 

s podielnikmi zabezpečiť, aby sa podielové listy mohli previesť na iného podielnika 

iba so súhlasom správcovskej spoločnosti. 
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