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Splatením dlhopisov FNM sa zaoberala správa O spôsobe a časovom postupe splácania dlhopisov
predložená na rokovanie vlády v decembri 1999 ministerkou Machovou. Stanovisko k tejto správe je
uvedené v prílohe spracované dňa 10.12.1999, ktoré podrobne rozoberá možné dopady prijatia týchto
postupov. Dnes je možné konštatovať, že mnohé ciele uvedené v tomto materiáli a ktoré majú výrazne
negatívny dopad na občana boli realizované a v zásade sa čaká už len na vyzbieranie ekonomického
efektu z tohto projektu.
Jednalo sa o nasledovnú postupnosť krokov:
1. Vyvolanie ekonomického tlaku na občana cestou zvýšenia cien a teda vyvolanie inflácie
s dôsledkom psychologickým a použitím tohto ekonomického tlaku motivovať občana na predaj
dlhopisov FNM.

Obr. č.1

Na vyššie uvedenom obrázku je zobrazený priebeh inflácie, pričom ako vzťažný bod bol vzaný december
1995, kde index rovnal sa 100. Z priebehu je evidentné, že index inflácie sa láme návstupom novej vlády,
pričom dynamika rastu inflácie je približne dvojnásobná. Tento vplyv je ešte výraznejšie vidno, keď za
vzťažný bod sa vezme nástup vlády Mikuláša Dzurindu v októbri 1998. Túto situáciu vystihuje obrázok
č.2, z ktorého je evidentné úplne jasne, kedy boli prijaté opatrenia, pričom efekt týchto opatrení je
temer priamo v korelácii jednak so zahájením obchodovania s dlhopismi FNM a tiež pri vytváraní
podmienok pre rýchle vytvorenie nerovnovážneho trhu pri obchodovaní s dlhopisom FNM.
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Obr. č.2

V súvislosti s tým sa vytvárali podmienky nerovnovážneho trhu obchodovania s dlhopismi tak,
aby došlo k výraznému poklesu ceny, pričom pre tieto účely boli prijaté tri okruhy aktivít.
 Prvý okruh – legislatívny, ten je popísaný v prílohe č. 2, ktorého hlavným motívom
bolo odstránenie podmienky v Zákone o veľkej privatizácii, že dlhopis FNM nemôže
byť predaný za cenu nižšiu ako je 75% jeho aktuálnej hodnoty.
 Druhý okruh bol psychologický, kde pod argumentáciou toho, že FNM nemá
dostatok či už cenných papierov alebo finančných zdrojov, bolo spochybňované v
tlači, či tieto dlhopisy vôbec budú vyplatené a táto alternatíva ako jedna z troch
možných bola aj predmetom vyššie citovanej správy prejednávanej na vláde
v decembri 1999. Efekt vplyvu diskusie o nepreplatení, aj keď to nik nemieni vážne
na dôveru preplatenia dlhopisov možno prirovnať k tomu keď ministerka financií pri
návrhoch o znížení daňového zaťaženia pohrozila odchodom z funkcie a následne
bol zaznamenaný pokles kurzu koruny o 10 halierov. Dôsledkom tohto kroku bolo,
že agentúrna sieť pracujúca pre obchodníkov s cennými papiermi využívala tento
argument pri presviedčaní, prečo ľudia majú predávať tento dlhopis aj za nižšiu
cenu.
 Tretí okruh reprezentuje podpísanie pre RM Systém takého obchodného poriadku,
ktorý umožňoval nielen obchodovanie s neprimeranými cenami vo vzťahu k reálnej
hodnote dlhopisu, ale dokonca aj obchodovanie bez finančného vysporiadania, to
znamená, že to boli obchody, kde občan prišiel o dlhopis, pričom obchodný poriadok
nestanovoval povinnosť organizátorovi trhu overiť, či na strane kupujúceho sú
príslušné finančné zdroje kryjúce nákup. Vzhľadom na to, že RM Systém poskytuje
služby – viď príloha č.3, obchodný poriadok v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa
má charakter typovej zmluvy, ktorý podpisuje Ministerstvo financií a ktorý nebol
riešený v súlade a s cieľmi chrániť majetok občana, ale naopak umožnil realizovať
obchody vo veľkom rozsahu, ktoré už dnes vyšetruje kriminálna polícia ako podvod –
viď príloha č.3.
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2. To, čo sledovala metóda privatizácie cez dlhopis bolo, aby občan obdržal presne stanovenú sumu
peňazí ako formu podielu na privatizácii. Vo vyššie citovanom materiáli z decembra 1999 už
vtedy bolo evidentné, že realizáciou tohto projektu nedôjde k podstatnému zníženiu záväzku
FNM voči držiteľom dlhopisov, ale dôjde len k zmene vlastníckych vzťahov, pričom namiesto
13000 Sk občan obdrží 4-5000 Sk, ba ako sa ukazuje, dokonca ani to a naopak, tieto dlhopisy
prejdú do vlastníctva právnických poprípade iných osôb pri značne nižšej nákupnej cene.Dnes je
možné konštatovať, že približne polovica dlhopisov prešla práve do rúk týchto právnických osôb.
Medzi najväčších 20 majiteľov dlhopisov patria: Merrill Lynch International Limited, CS First
Boston Limited, Deutsche Bank Securities INC., Cargill Financial Markets PLC, Salomon
Brothers Internationa Limited, Deutsche Bank AG, Wood and Co. Spol s r.o.
Tento projekt v svojich cieľoch išiel ešte ďalej. Tieto ciele je možné ilustrovať na príklade privatizácie
strategického podniku SPP. Základnou premisou bolo uvedené v materiáli, že približne 20% zo
základného imania týchto podnikov je potrebné umoriť voči dlhopisom ešte pred privatizáciou týchto
podnikov. Hneď prvý podnik v základnom imaní 17,2 miliardy Sk bol odhadnutý takým spôsobom, že 3
440 000 kusov akcií by sa malo umoriť voči 286000 dlhopisov pri cene za jednu akciu 1000 Sk, t.j. za
jeden dlhopis 12000 Sk. Ak občan bol motivovaný predávať jeden dlhopis za 5000 Sk, potom jednu akciu
pri kurze 12 akcií za jeden dlhopis je možné kúpiť za 416,60 Sk. Ak je pravdou vyhlásenie ministra
Haracha, že cena SPP sa pohybuje od 6-8 miliárd USD, potom cena jednej akcie sa pohybuje od 16395 Sk
do 21860 Sk pri tej istej emisii základného imania 17,2 miliardy. Ak potom takúto akciu kúpim za 416,60
Sk, tak za 1 investovanú korunu dostávam 39,3 Sk až 64,50 Sk. Je zrejmé, že tieto ciele sa nenaplnili
hlavne kôli tomu, že SDĽ po analýze na koaličnej rade sa jednoznačne postavila proti tomuto projektu.
Potencia tohto riešenia bola ešte aj v tom, že v prípade, že sa sprivatizuje 34%-ný balík pre zahraničného
strategického investora v príslušnom podniku, spolu s 20-ným balíkom umoreným voči dlhopisom
získavam absolútnu kontrolu nad podnikom, čo znamená, že takýto 20%-ný balík má častokrát 2násobnú alebo až 3-násobnú hodnotu, prípadne vyššiu.
Vnútropolitický rozmer vyplácania dlhopisov je taký, že vyvolaná inflácia značným spôsobom
znehodnotila aj tých 5000 Sk, ktoré obdržal občan a s istou mierou nadsázky je možné povedať, že
v konečnom dôsledku privatizujú americké a medzinárodné finančné domy, pričom občan dostal a bude
dostávať inflačnú korunu. Uplatnenie zákona o ochrane spotrebiteľa v zmysle povinností Ministerstva
financií pre služby, zdôrazňujem ešte raz služby kapitálového trhu pre občana dávajú logickú odpoveď,
že pri uplatnení zákona o ochrane spotrebiteľa nemohlo dôjsť k vyššie popísaným javom, ktoré je možné
vnímať ako priamu škodu. Túto je možné vyčísliť z počtu predaných dlhopisov k termínu 31.12.2000 na
cca 6 mld Sk ako rozdiel medzi hodnotou dlhopisu FNM a kúpnou cenou v rozsahu medzi 5 až 6 tis.Sk
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Ako slovenský občan sprivatizoval
veľkú dlhopisovú nulu
(ale právne je všetko v poriadku).
Moravčíková vláda 1944
1.7.1994 zahájenie 2. vlny kupónovej privatizácie

Mečiarova vláda 1994 - 1998
1.6.1995 zmena kupónovej privatizácie
1.1.1996 vydanie 5 ročných dlhopisov FNM s kupónom 8,8%
s obmedzením predaja a so stanovením min. ceny vo výške 75% hodnoty
1995 - 1998 privatizácia podnikov v rozsahu cca 110 mld. Sk

Dzurindova vláda 1998 - 2002
1.10.1998 čierne knihy a balíček opatrení znamenajúcu dvojnásobnú infláciu
1.6.1999 legislatívne úpravy Zákona o veľkej privatizácii ,
odstránenie dolnej hranice 75% aktuálnej hodnoty dlhopisu FNM
odstránenie niektorých ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa
8-12 1999 spochybňovanie v médiách o schopnosti vyplatenia dlhopisov fondom FNM
1.12.1999 odmietnutie MF a MSPNM SR riešenie dôchodkového systému SR využitím dlhopisov FNM
1.10.1999 podpísanie Obchodného poriadku pre RM- systém pre obchodovanie s dlhopismi FNM
neprimerane vysoké poplatky, nerešpektovanie ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa
straty na majetku u občana
12/1999- 1/2000 vypracovanie správy O spôsobe a časovom postupe vyplácania dlhopisov FNM
pokus o presadenie vyplatenia dlhopisov najlukratívnejšími akciami so ziskom v rozsahu cca 60 mld.Sk
1.11.1999 zahájenie skupovania dlhopisov FNM, rýchly pokles ceny pod 5 000 Sk a nižšie
1.1.2000 druhý balíček opatrení s cieľom udržať tempo inflácie a vytvoriť účinný ekonomický tlak na občana
31.12.2000 ukončenie obchodovania s dlhopismi FNM
1.4.2001 zahájenie vyplácania dlhopisov FNM :
nominálna cena 14 400 Sk
cena po zdanení 13 740 Sk
hodnota očistená o infláciu 9 500 Sk
pokiaľ občan predal dlhopis FNM za cenu 5000 Sk a nižšie, potom:
1000 Sk mal náklady na kupónovú knižku
4240 Sk ide na účet inflácie
spolu náklady + inflácia = 5 240 Sk
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Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Stanovisko k Správe o spôsobe a časovom postupe vyplácania dlhopisov.
Materiál neobsahuje výsledky pripomienkového konania. V tejto súvislosti poukazuje na
materiál, ktorý MPSVR SR predložilo zainteresovným rezortom, konkrétne MSPNM SR a MF
SR vo veci možnosti využitia dlhopisov FNM pre naštartovanie reformy sociálneho poistenia v
časti povinného kapitalizačného piliera dôchodkového poistenia. Domnievame sa, že ide o tak
závažný problém, ktorý je nevyhnutné riešiť v systémovom prepojení s prebiehajúcou
privatizáciou spoločnosti ( ako sa to realizuje v ostatných transformujácich sa ekonomikách) a
celkovou makroekonomickou koncepiou celej hospodárskej politiky.
Z uvedených dôvodov trváme na konzultáciách k danej problematike a zapracovaní dohodnutých
konsenzov do materiálu.
V prílohe postupujeme komentár k materiálu.

V Bratislave, 10.12.1999
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Správa prejednaná 12.01.2000 na 77 schôdzi vlády.

Správa o spôsobe a časovom postupe vyplácania dlhopisov – komentár.

Podstatou tejto správy je zdôvodniť, prečo občania reálne obdržia 5 až 6 mld Sk za majetok , ktorý FNM
pri navrhovanom spôsobe predaja cez deformovaný nelikvidný trh vymení za dlhopisy a ktorý možno
odhadnúť za trhových podmienok na 35 až 70 ( v prípade výmeny za akcie strategických podnikov ) mld
Sk v závislosti od situácie a to likvidity kapitálového trhu a správneho načasovania predaja.
Občan,prvonadobúdateľ dlhopisov FNM dostane 6 mld SK, t.j. priemerne 6 mld/2230000=2690 Sk na
občana v mene ktorého hovoríme, že je nutné tieto dlhopisy preplatiť. Z pohľadu občana, ktorý má
dlhopisom FNM obdržať celkove 35 mld Sk sa udeje strata 29 mld Sk.
Majitelia dlhopisov dostanú teda akcie- CP . Keďže majiteľov dlhopisov bude relatívne málo, navrhované
akcie sa dostanú z FNM viac menej za nominálnu hodnotu. A to ide o najlikvidnejších akciách ako sú
akcie ozdravených alebo čiastočne ozdravených bánk, akciách Transpetrolu a pod.Pri fungujúcich trhoch
balíky akcií rádovo 5 až 15% často reprezentujú rozhodujúci objem do doplnku ku kontrole spoločnosti.
Za normálne fungujúceho trhu cena kontrolného balíka akcií rastie na 5 až 7 násobok bežnej ceny, často
vyššie.
Správa hovorí, že v roku 1996 sa dlhopisy predávali za 7500 Sk., cena pre prvonadobúdateľa
1997 sa dlhopisy predávali za 8160 Sk, cena pre prvonadobúdateľa
1998 sa dlhopisy predávali za 8 820 Sk, cena pre prvonadobúdateľa
Ustanovením minimálnej ceny boli stanovené regulácie obchodu administratívnym spôsobom. V prípade
obrovskej prevahy ponuky nad dopytom nie je možné na trhu, kde nie je likvidita, udržať cenu cez
inštitút Market Makera a pravidiel trhu. Tento prístup je jednostranne nevýhodný pre občana. Sú známe
prípady, kedy aj za týchto okolností došlo k výrazným podvodom na občanoch.
Liberalizácia (str.5) obchodu bez regulácie trhu či už administratívnymi opatreniami alebo trhovými
silami spôsobila, že cena za dlhopis klesla na cca 5000 Sk a dnes sa podpisujú dodatky k zmluvám za
4000 Sk a dokonca menej. Štúdia pána Kaníka uvažuje o 5 až 6 mld Sk potrebných na skúpenie dlhopisov.
To nerieši problém FNM, pretože FNM nekupuje dlhopisy, ale tento postup šetrí náklady kupujúcich o 29
mld Sk s potenciálnym ďaľším ziskom pri výmene obligácií voči akciám ponúkaných FNM, na dnešnom
nelikvidnom trhu až v možnom rozpätí 2 až 5násobnom.

Kapitola II.
V kapitole II sú definované také extrémy, ako je vyplatenie 35 mld Sk do spotreby naraz, alebo
zrušenie privatizácie bez náhrady alebo predĺženie splatnosti na neskorší termín. Zdôraznením, že
existujú len tri metódy splatenia, pričom prvé dva autori logicky správne negujú a objavujú len jednu
jedinú možnosť , ktorej podstatné znaky uvedené v materiáli v bode III sú :
1. Výmena dlhopisov za akcie, so zásadným predpokladom verejného obchodovania s dlhopismi
pred touto výmenou.
2. Občania, ktorí sa cítili podvedení zmenou kupónovej privatizácie za dlhopisovú, dostanú
zadosťučinenie. Občania budú mať na výber možnosť získať kvalitné akcie alebo hotovosť.
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3. Podstatne sa zvýši dopyt po dlhopisoch a tým sa zvýši aj ich cena.
4. Táto forma privatizácie je najspravodlivejšia, lebo dáva rovnakú šancu každému. Súčasne sa vylúči
možnosť, či podozrenie z klientelizmu a korupcie.
5. Tým, že do ponuky budú zahrnuté akcie veľkých podnikov, vytvorí sa predpoklad na oživenie
kapitálového trhu.
Komentár k vyššie uvedeným bodom:
Ad.3. Obchodovanie na trhu RMS začalo s dlhopismi FNM a cena výrazne klesla okamžite. Analýzy
tohto typu boli publikované odborníkmi v dennej tlači niekoľko mesiacov pred spustením
obchodovania. Dopyt po dlhopisoch vzrástol okamžite ako cena klesla. Situácia je úplne v rozpore s
tvrdením autorov a odborníci ju publikovali minimálne pred niekoľkými mesiacmi, navyše to dokazuje
aj štúdia FNM.
Ad2.Občania určite necítia zadosťučinenie za získanie 2500 až 5000 Sk za 12500 Sk súčastnej hodnoty.
Občania nemajú žiadnu reálnu možnosť výberu. Ako babka z Hornej Maríkovej uplatní svoje práva ?
Povedzte čo aj jednoduchému ujovi, aby predal 12500 Sk za 4000 Sk. Vyhlási navrhovateľa obchodu za
blázna. Ale keď sa 12500 Sk pomenuje dlhopis FNM a spustí sa kampaň že možno ani nebude
preplatená, viď bod II. tejto kapitoly, tak to vôbec nepochopí a predá dlhopis pod cenu. A o to ide.
Ad4. Za 6mld Sk sa skúpia dlhopisy FNM v hodnote 35 mld Sk a otázka bude znieť, za akú najnižšiu
možnú cenu nakúpim akcie lukratívnych podnikov vo významných balíkoch, t.j. z pohľadu projekcie
budúcich cien kúpim 2x alebo 7x lacnejšie. Závisí to od ďaľšieho postupu pri privatizácií týchto
podnikov. Klientelizmus a korupcia týmto prístupom je definovaná tým, že nie je vytvorený trh ale len
úzky okruh majiteľov dlhopisov skúpený na trhu a deliaci si medzi sebou akcie podľa záujmu a
ekonomicko-politickej sily. Tento stav je možno posúdiť so stavom jednaní p.Kaníka ohľadom Nafty
Gbely a príslušných zistení, vedúcich k jeho odvolaniu.
Ad.5. Slovenský kapitálový trh je umŕtvený už niekoľko rokov a existuje ako tak len trh so štátnymi
dlhopismi, prípadne peňažný trh, pričom popísaný spôsob jeho oživenia má len dve fázy a to skúpenie
dlhopisov momentálne na trhu RMS s predpokladom privedenia asi 6 miliárd Sk likvidity. Tieto peniaze
obdržia občania, ktorí ich minú na spotrebnom trhu. Kupujúci získajú obligácie FNM v hodnote 35
miliárd Sk, za ktoré vymenia akcie strategických podnikov bez toho, aby bol vytvorený trh a závoreň
bez toho, aby na trh bola dodaná ďalšia likvidita.

Ku kapitole 2.3
V tejto kapitole sa konštatuje, že pokiaľ akcie neboli obchodované, v prvom kole cena akcie môže
vychádzať z nominálnej hodnoty plus výnosy za minulé roky. To sa prakticky týka všetkých
strategických podnikov, pričom VÚB a Slovenská poisťovňa je už obchodovaná na trhu a je len zrejmé
vzhľadom na to, že na trhu neexistuje žiadna likvidita, že tieto ceny sú na nízkych cenových hladinách
a prakticky nereflektujú reálnu hodnotu akcie. To znamená, že konštatovanie, že v prípadoch, kde
predpokladaná cena akcie na trhu bude podstatne nižšia od nominálnej hodnoty, cena akcie môže
vychádzať z predpokladanej trhovej ceny, je v zásade spôsob, ako kúpiť akcie z majetku FNM za
približne polovičnú a možno aj menšiu cenu oproti reálnej tržnej cene. Ak teda zrátame, že za 6 miliárd
Sk sú skúpené dlhopisy FNM v hodnote 35 miliárd Sk a navrhovaným mechanizmom predaja akcií z
majetku FNM približne za polovicu reálnej hodnoty dostaneme sumu 70 miliárd Sk. Tento majetok
samozrejme neuvidí občan ani žiadna inštitúcia, ktorá koná v prospech občana, ale bude možné
skonštatovať, že sme úspešne sprivatizovali značnú časť majetku. Ak spočítame, 70/6=11,6 dostaneme
sa k situácii, kedy investor cez občana má zhodnotenie investícii 1100% a občan pri cene pod 5000 Sk
získal akurát tak inflačný rozdiel, t.j. jeho hodnota pokryje vstupnú investíciu a teda vo finančnom
vyjadrení obdržal 0.
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Riešenie
Riešenie pre potreby a v prospech občana je založené na princípe, ktoré možno vystihnúť ako
kombinácia navrhovaného riešenia problému dlhopisov v bode I. a III. Doplnené o moment vytvorenia
penzijných fondov neziskového charakteru. To umožní preplatiť všetkým občanom –
prvonadobúdateľom dlhopisov FNM plnú sumu a plnú hodnotu dlhopisov FNM a tieto uložiť na ich
individuálny účet v dôchodkovom poistení. Zároveň tento princíp umožňuje umoriť všetky dlhopisy
pred dobou splatnosti výmenou za akcie. Vytvorením 35 penzijných fondov o základnom objeme medzi
1-2 miliardami Sk každý a ktoré budú mať rozličných správcov (správcovia, ktorí podpíšu zmluvu o
správe na princípe garancie minimálneho výnosu cca. 4-5% a odmenu za správu v rozsahu 15% zo zisku
a zároveň takí, ktorí svojím majetkom alebo hodnotou poistky budú kryť hodnotu majetku fondu tak
aby v prípade poškodenia fondu bolo možné cez tento mechanizmus škodu nahradi) a títo vytvoria
základ kapitálového trhu. Na tomto mieste je dôležité si uvedomiť, že je predpoklad, že do týchto
fondov mesačne bude prúdiť približne 2 miliardy Sk čerstvej likvidity. Výnosy z tejto likvidity umožnia
zároveň docieliť, aby občania v dôchodkovom veku sa mohli rozhodnúť, či im preplatená hodnota
dlhopisu FNM zvýši úmerne hodnotu vyplácaného dôchodku alebo či budú žiadať preplatenie tohto
dlhopisu jednorázovo v termíne stanovenom zákonom.
Sociálna a medzigeneračná spravodlivosť tohto riešenia
1. Na privatizácii sa zúčastňovali občania, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a vyššie. Je zrejmé, že na tvorbe
majetku sa zúčastňovali v svojom aktívnom veku všetci dôchodcovia a občania strednej vekovej
kategórie. Tento princíp penzijného fondu umožňuje, aby občania v dôchodkovom veku sa temer
okamžite podieľali cestou vyplácaných dávok na postupnom užívaní výnosov z tohto majetku,
pričom ostatní občania majú tento sprivatizovaný majetok na svojom individuálnom účte, ďalej si
naň ukladajú v podobe odvodov do dôchodkového poistenia a po odchode do dôchodku alebo
inými zákonom stanovenými situáciami sa stávajú užívateľmi výnosov z vlastného individuálneho
účtu. Sociálna spravodlivosť tohto princípu je, výška odvodu do dôchodkového poistenia pre
občana je úmerná jeho platu, to znamená jeho pracovným výkonom.
Je evidentné, že pokiaľ tieto aktíva budú spravované významnými spoločnosťami
kapitálového trhu, bankového sektora a poistného trhu, pri vhodnej realizácii aukcií
cenných papierov je malá šanca, aby dochádzalo k realizácii javov moderne nazývaných
klientelizmom a korupciou. Spoločnosti typu ING Bank, Alianz, Amslico, City Bank a
ďalšie by jednoznačne utrpeli u svojich klientov, keby sa čo i len prejavil náznak
takéhoto postupu, pričom strata ich aktív by bola určite väčšia ako výnos z takéhoto
korupčno klientelistického postupu.
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Politické riziko alebo inflácia ako nástroj politiky

Motto:

Inflácia je politika. A politiku je možné zmeniť. Preto nie je potrebné sa inflácii
poddávať. Pokiaľ je inflácia pokladaná za zlo, potom je ju potrebné zamedziť. Ak
existuje podpora zo strany verejnej mienky je iste možné aby volení zástupcovia ľudu
opustili inflačnú politiku.
Ludwig von Miese

Prostredníctvom inflácie štát plošne daní majiteľov bankových účtov a všetkých
veriteľov včítane majiteľov dlhopisov.
Význam politického rizika v súvislosti s investovaním a alokovaním zdrojov sa dnes premieta
v dennom živote na peňažných a kapitálových trhoch, ktoré temer okamžite reagujú na
akékoľvek relevantné informácie tak, až sa to zdá bežnému človeku ako neskutočná fikcia. Ako
príklad možno uviesť nedávne úvahy ministerky financií o demisii v súvislosti s prípravou novely
daňového zákona, kedy po uverejnení tejto správy trhy reagovali tak, že kurz koruny dočasne
poklesol o 10 halierov. To sú samozrejme okamžité vplyvy. Štúdie o politických vplyvoch v 20
storočí poukázali na to, že politické riziko predstavuje pre investorov najzávažnejší problém,
pričom politici využívajú celú škálu praktík od viditeľných techník ako je zrušenie kapitálových
trhov alebo ich výrazné obmedzenie, cez plazivú alebo cválajúcu infláciu, devalváciu meny a
menové a daňové reformy, výrazné zdĺženie verejných financií.
Z histórie snáď je vhodné uviesť, že v Nemecku hyperinflácia v rokoch 1919 až 1923 zrazila
hodnotu dlhopisov temer na nulu. Podobne v Anglicku vydané dlhopisy – perpetuity s ročným
kupónom 3,5% k dnešnému dňu stratili 97,7% hodnoty ako výsledok priemernej inflácie niečo
nad 6,31% za posledných 60 rokov. Po druhej svetovej vojne panoval módny názor, že voľnejšou
monetárnou politikou je možné stimulovať hospodársky rast. V rokoch 1940 až 1980 americká
vláda spolu s centrálnou bankou viedla tento typ politiky. Výsledkom ale bolo, že hodnota
dlhopisov poklesla na cca 30% z hodnoty v roku 1939.
V rokoch 1974 a 1975 zažila svetová ekonomika tzv.ropný šok, kedy v dôsledku vysokých cien
energií poklesly ekonomiky prakticky všetkých priemyslových zemí. Väčšina vlád sa vtedy
rozhodla liečť hospodársky pokles rastom peňažnej zásoby, inými slovami infláciou. Tento
prístup však zpôsobil rast nezamestnanosti, znížil reálnu hodnotu dlhopisov na menej ako 50%
v priebehu rokov 1974-75 a nahromadil peniaze v bankách, ktoré nikdo nechcel a samozrejme
predĺžil recesiu . Skúsenosti teda jasne ukázali, že zámerne zvýšená inflácia nemá stimulačné
účinky na ekonomiku ale je používaná na iné politicky motivované ciele.
Credit crunch je pojem, kedy komerčné banky majú prebytok peňazí a nie je dostatok projektov,
ktoré by bolo možné financovať.
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Ak vezmeme priebeh parametrov po roku 1989, veľmi pekne zistíme efekty prijímaných
opatrení. Klausova masívna devalvácia meny spôsobila nevídaný rast inflácie a ťažký prepad
HDP. Vyvolalo zároveň na Slovensku aj prudký nárast nezamestnanosti s extrémom v roku
1994. Spolu v kombinácii s kupónovou privatizáciou predstavovala nástroj na prerozdelenie
prvej časti majetku. Často sa označuje kupónová privatizácia jako privatizácia s rovnosťou šancí
pre všetkých. Bežný občan už vie, že aj keď sa mu podarilo šťastne investovať a možno aj
predať cenné papiere, inflácia v roku 1993 a 1994 prakticky pohltila výnos. Jeden z politických
ťahov 1. vlny bolo dočasné zastavenie vydania českých cenných papierov slovenským
investorom. Pod týmto politickým tlakom mnohí slovenskí občania predali svoj nárok hlboko
pod cenu. Vytriezvenie bolo značne nepríjemné.
Druhú vlnu kupónovej privatizácie odštartovala v zásade súčasná vládna garnitúra. Jedine
politická chyba o súhlase s predčasnými voľbami neumožnila uskutočniť sen privatizačný.
Pamätná veta počas volieb Vladimíra Mečiara, keď preferencie jasne poukazovali na volebné
víťazstvo HZDS , kupónové knižky si budú môcť občania dať do šuplíka bola správne
nasmerovaná. Za fondami bol pripravený zahraničný kapitál s celkovou investíciou cca 4 mld Sk
s cieľom masívneho zhodnotenia. V tejto súvislosti možno hodnotiť pozitívny zásah, pretože
rádovo do hodín po uverejnení tejto správy boli zastavené temer všetky peňažné toky smerované
zo zahraničia na nákup kupónových knižiek. Až po zistení, že sa neregistruje, Vladimír Mečiar
osobne prehlásil, že kupónová privatizácia bude, avšak bude posunutá a možno v menšom
rozsahu. A tak sa vymysleli dlhopisy FNM, ktoré mali úmysel, občan počkaj, my zhodnotíme
majetok a ty dostaneš rovno výnos. S trochou škodoradostnosti sa vyplatenie dlhopisov FNM
posunulo do agendy budúcej vlády.
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Ak teda môžeme povedať, že naštartovanie vyššieho tempa inflácie nerieši hospodársky rast, tento
politický nástroj má znovu niekoľko podstatných cieľov:
1. Zdaniť majiteľov dlhopisov FNM rapídnym znížením ich hodnoty – občanov pokiaľ držia dlhopis
2. Vytvoriť podmienky na ich predaj hlboko pod cenu, predaje od občana za cenu 5000 Sk a nižšie
neboli žiadnou výnimkou
3. Inflácia so svojimi sprievodnými javmi ako je zníženie kúpyschopnosti a dopytu vyvolala
neschopnosť splácania úverov a v celom reťazci vyústenie je makroekonomicky vyjadrené
výrazným rastom nezamestnanosti.
4. Devalvácia koruny spôsobila rast zadĺženia republiky v korunovom vyjadrení o cca 90% a zároveň
zlacnila pracovnú silu a majetok.
5. Vyššia úroveň zdanenia v kombinácii s nižšími príjmami dostatočne nenapĺňa verejné fondy
a dnes temer denne sa diskutuje, či máme na výplatu dôchodkov a zvýšenie platov zamestnancov
verejného sektora.
6. Odstrihnutie bánk od podnikov a ich reforma znamená vystavenie účtu občanovi v rozsahu 100
mld Sk. Je zrejmé, že zo štátom riadenej konsolidačnej banky sa na základe aj korupčných praktík
budú môcť skupovať aj bonitné nedobytné pohľadávky za menej ako 20% hodnoty- však to
zaplatí občan, čo z privatizovanej banky by nebolo možné.
7. Vyplatenie dlhopisov FNM je jednoznačným záväzkom tejto vlády ani nie tak voči občanovi ale
voči financujúcim americkým a európskym bankám, ktoré túto operáciu financujú. Rozdiel ceny
vyplatený týmito bankami a inkasovanými občanmi za dlhopis sú uložené u výkupcov dlhopisov
a pripravené na realizáciu.
8. Hodnotu pod 6000 Sk, ktorú získal občan za dlhopis, už dávno zlikvidovala inflácia ako výraz
jednotlivých balíčkov opatrení tejto vlády.
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Ak vezmeme ako ukazovateľ progresu index ekonomickej slobody Slovenska, potom je možné
konštatovať, že je to tento boj o majetok, ktorý zapríčiňuje stagnáciu Slovenska a časovo lokálne
zhoršuje situáciu.

Ekonomická sloboda v Slovenskej republike
NA ZÁKLADE KONEČNÝCH ÚDAJOV Z ROKU 1999 SA SLOVENSKÁ REPUBLIKA V REBRÍČKU INDEXU
EKONOMICKEJ SLOBODY (IES) Z CELKOVÉHO POČTU 123 KRAJÍN UMIESTNILA NA 68. MIESTE
SPOLU S KRAJINAMI AKO BELIZE, KEŇA A ZAMBIA, KTORÉ VYKAZUJÚ ROVNAKÝ STUPEŇ
EKONOMICKEJ SLOBODY (6,3 BODU). TOTO UMIESTNENIE PREDSTAVUJE MEDZIROČNÉ ZLEPŠENIE O 10
PRIEČOK, NO V POROVNANÍ S ROKOM 1995, KEDY BOLO SLOVENSKO 54. NAJSLOBODNEJŠOU
EKONOMIKOU, JE TO ZAOSTÁVANIE O 14 MIEST. VÝVOJ IES V RÁMCI KRAJÍN V4 V DEVÄŤDESIATYCH
ROKOCH ZNÁZORŇUJE NASLEDOVNNÝ GRAF:

VÝVOJ EKONOMICKEJ SLOBODY KRAJÍN V4 V 90-TYCH

Index ekonomickej slobody
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ROKOCH
AKO MOŽNO POZOROVAŤ, K RASTU EKONOMICKEJ SLOBODY V KRAJINÁCH V4
DOCHÁDZALO DO POLOVICE DEVÄŤDESIATYCH ROKOV. OD ROKU 1995
EKONOMICKÁ SLOBODA STAGNUJE ALEBO SA MENÍ IBA NEPATRNE. BRZDIACIMI
FAKTORMI JE HLAVNE POMALÉ TEMPO PRIVATIZÁCIE (SLOVENSKO, ČESKO),
POMALÉ ZNIŽOVANIE (ALEBO ĎALŠÍ RAST) DAŇOVÉHO A ODVODOVÉHO
ZAŤAŽENIA, V POĽSKU NAJMÄ MENOVÉ PROBLÉMY SPÔSOBUJÚCE CENOVÉ
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A DEVÍZOVÉ ŤAŽKOSTI ATĎ. VŠEOBECNE NAJVÄČŠÍM PROBLÉMOM JE
NEOCHOTA USKUTOČŇOVAŤ A ZNÁŠAŤ REFORMNÉ OPATRENIA.
4.1 Analýza vývoja jednotlivých komponentov IES 2001 v SR
Analyzujúc hodnotenie jednotlivých komponentov IES, ale najmä sledujúc priebeh ekonomických
reforiem a štýl hospodárskej politiky je nutné konštatovať, že zlepšenia prinášajúce viac ekonomickej
slobody u nás prakticky absentujú a neexistuje vôľa podporujúca nutné reformy, ktoré čakajú na svoje
uskutočnenie už viac než desaťročie.
Ak sa bližšie pozrieme na faktory, ktoré Slovenskej republike zabezpečili v rebríčku IES
medziročný posun o desať priečok nahor, musíme konštatovať, že to nebolo zásluhou podstatného
zvýšenia stupňa ekonomickej slobody v krajine, ale vďaka negatívnemu vývoju v ostatných
krajinách. Napriek tomu, že rating Slovenska vzrástol iba o 0,2 bodu (zo 6,1 na 6,3 bodu),
Slovensko v rebríčku postúpilo až o desať miest.
Pre vývoj veličín určujúcich stupeň ekonomickej slobody v SR sú charakteristické len nepatrné zmeny
v ich hodnotení. Nasledovná tabuľka zreteľne ukazuje, aké hlavné problémy ma ekonomická sloboda na
Slovensku.

Tabuľka 3 – Vývoj hodnotenia skupín komponentov pre SR 1995-99
Hodnotenie
1995
1999

Č.

Skupina komponentov

1.

Podiel štátu v ekonomike

3,2

3,3

2.

Využívanie trhových princípov

2,4

3,3

3.
4.
5.
6.
7.

Menová politika
Devízová sloboda
Legislatívny rámec
Liberalizácia zahraničného obchodu
Liberalizácia kapit. a finančých trhov

7,3
7,5
7,1
8,0
4,4

8,6
7,5
7,3
8,3
5,6

Ako je vidieť, za štvorročné obdobie od roku 1995 do 1999 slovenská ekonomika vykazuje iba
nepatrné zlepšenia. Nárast hodnotenia o niekoľko desatinných miest je v porovnaní
s desaťbodovým rebríčkom nedostatočný. Kardinálnymi problémami sú najmä prvé dve
skupiny komponentov, kde sa rating pohybuje hlboko pod priemernou úrovňou dosahovanou
ostatnými krajinami. V oblasti veľkosti vládneho sektora došlo od roku 1990 k zlepšeniu len o
1,8 bodu (z 1,5 na 3,3) a hodnotenie uplatňovania trhových princípov v hospodárstve vzrástlo o
2,3 bodu na 3,3 bodu, čo je za desaťročie iba nepatrné zlepšenie.

VLÁDA: Predbežný variant ekonomického balíčka hotový
BRATISLAVA 11. decembra (SITA) - Ekonomickí ministri vlády SR na svojej dnešnej prvej
pracovnej porade prerokovali rámcový návrh komplexu ekonomických opatrení na riešenie
makroekonomickej nerovnováhy a zvýšenia konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky,
známy ako balíček ekonomických opatrení. V rámci opatrení, ktorých cieľom je nastolenie
ekonomickej rovnováhy hlavnú úlohu bude hrať deregulácia cien niektorých komodít, ďalšie
opatrenia na zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu a miestnych rozpočtov a úsporné opatrenia na
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strane rozpočtových výdavkov. Ich cieľom je okrem zníženia fiškálneho deficitu všeobecnej
vlády aj zníženie schodku bežného účtu platobnej bilancie. Na dnešnej tlačovej besede o tom
informoval podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.
Podľa štátneho tajomníka ministerstva financií Viliama Vaškoviča, ktorý viedol
pracovnú skupinu pripravujúcu balíček opatrení, by pripravované ekonomické opatrenia vlády
nemali viesť k poklesu rastu hrubého domáceho produktu pod úroveň troch percent. Ako ďalej
uviedol, fiškálny deficit by nemal v budúcom roku prekročiť dve percentá HDP a inflácia by sa
mala udržať na úrovni maximálne deväť percent. Vláda počíta s poklesom deficitu bežného účtu
platobnej bilancie na 5 - 6 percent HDP, pričom pripúšťa prechodný nárast nezamestnanosti na
úroveň 15 až 16 percent.
V. Vaškovič zdôraznil, že nie všetky opatrenia vlády začnú platiť od začiatku
budúceho roka. Od 1. januára začnú platiť opatrenia, ktoré si nevyžadujú novelizáciu právnych
noriem, alebo tie, ktoré stihne Národná rada SR schváliť do konca tohto roka. Medzi ne patrí aj
vyššia spotrebná daň z uhľovodíkových palív a mazív, ako aj pripravovaná novela zákona o
daniach z príjmov. Časť opatrení vlády nadobudne účinnosť až v druhom štvrťroku 1999, teda v
nadväznosti na budúcoročný štátny rozpočet. Kompenzácia dopadu ekonomického balíčka
vlády na sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva sa uskutoční pravdepodobne prostredníctvom
dvoch rôznych systémov. Pôjde o kompenzačný systém ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny a kompenzáciu prostredníctvom valorizácie daňových pásiem pri daniach z príjmov
fyzických a právnických osôb.
Vláda SR sa bude ekonomickým balíčkom zaoberať na svojej najbližšej schôdzi
16. decembra. Predmetom rokovania tripartity by mal byť ešte pred vianočnými sviatkami, teda
22. decembra.
VLÁDA: Kabinet prerokuje balíček ekonomických opatrení

BRATISLAVA 15. decembra (SITA) - Vláda v stredu prerokuje balíček ekonomických opatrení aj
keď oficiálny program rokovania kabinetu tento bod neobsahuje. Tlačovej agentúre SITA to
dnes potvrdil hovorca premiéra Martin Lengyel.
Balíček ekonomických opatrení by mal podľa podpredsedu vlády pre ekonomiku
Ivana Mikloša obsahovať návrh na zracionálnenie hospodárenia štátnych monopolov,
preradenie niektorých položiek dane z pridanej hodnoty (DPH) do vyššej sadzby, predlohu
novely zákona o daniach z príjmu, ako aj návrh na zvýšenie cien energií a cestovného.
O zvýšení spotrebnej dane vláda už rozhodla na svojom predchádzajúcom
zasadnutí. Kabinet zároveň deklaroval, že zohľadní dopad opatrení na najslabšie vrstvy
obyvateľstva formou kompenzácií. Mikloš taktiež ubezpečil odborárov, že vláda neprijme
uznesenie bez prerokovania balíčka so sociálnymi partnermi. Zasadnutie vrcholnej tripartity k
tomuto bodu je plánované na 22. decembra.
Podľa štátneho tajomníka ministerstva financií Viliama Vaškoviča, ktorý pracovnú
skupinu na prípravu balíčka opatrení viedol, by ekonomické opatrenia vlády nemali viesť k
poklesu rastu hrubého domáceho produktu pod úroveň troch percent. Ako ďalej uviedol, fiškálny
deficit by nemal v budúcom roku prekročiť dve percentá HDP a inflácia by sa mala udržať na
úrovni maximálne deväť percent. Vláda počíta s poklesom deficitu bežného účtu platobnej
bilancie na 5 - 6 percent HDP, pričom pripúšťa prechodný nárast nezamestnanosti na úroveň 15
až 16 percent.

ODBORY: Ekonomický balíček vlády zvýši mieru inflácie na viac ako 9 %

Ekonomický balíček sa podľa odborárov odzrkadlí na životnej úrovni obyvateľstva
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.
Balíček ekonomických opatrení vlády by sa mal okrem iného odzrkadliť na raste
miery inflácie na maximálne 9 % a miery nezamestnanosti na 15 až 16 %. To však bude podľa
M. Krššáka veľmi ťažké dodržať. "V prípade inflácie to bude určite viac. Vplyv
pripravovaných opatrení na mieru inflácie je podľa mňa podhodnotený," skonštatoval. Ako
ďalej poznamenal, avizované ekonomické opatrenia si budú vyžadovať koordináciu menovej a
rozpočtovej politiky. Zvyšovanie cien energií a cestovného podľa neho veľmi úzko súvisí s
mobilitou pracovných síl, pričom sa odzrkadlí na zvýšení miery nezamestnanosti. KOZ
bude požadovať kompenzácie pripravovaných opatrení..
V rámci opatrení, ktorých cieľom je nastolenie ekonomickej rovnováhy, bude
hlavnú úlohu hrať deregulácie cien niektorých komodít, ďalšie opatrenia na zvýšenie príjmov
štátneho rozpočtu a miestnych rozpočtov a úsporné opatrenia na strane rozpočtových
výdavkov. K ekonomickým opatreniam vlády okrem iného patrí novela zákona o dani z príjmu,
zákona o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív, či zvýšenie cien elektrickej energie a
cestovného. Pripravované ekonomické opatrenia vlády by nemali viesť k poklesu rastu hrubého
domáceho produktu pod úroveň troch percent. Fiškálny deficit by nemal v budúcom roku
prekročiť 2 percenta HDP a inflácia by sa mala udržať na úrovni maximálne 9 percent. Vláda
počíta s poklesom deficitu bežného účtu platobnej bilancie na 5 - 6 percent HDP, pričom
pripúšťa prechodný nárast nezamestnanosti na úroveň 15 až 16 percent.

Keďže z rokov ropného šoku 1974 a 1975 je zrejmé, že liečenie hospodárstva infláciou prinesie len a
len rast nezamestnanosti, zníženie hodnoty dlhopisov a zvýšenie nepotrebných peňazí v bankách,
peňazí ktoré nikto nechce, je evidentné, že sa jedná o ekonomicky riadený proces reprivatizácie
majetku privatizovaného za vlády Vladimíra Mečiara. Popri tom sa naskytla ešte historická šanca,
dostať hospodárstvo do takého stavu, aby pod tlakom toho, že nebude na výplaty dôchodkov, nebude na
primerané platy pracovníkov verjnej správy jako je školstvo a zdravotníctvo ( zadĺžené na celkovo 18
mld Sk), tak jediným riešením bude bezhlavý predaj takých podnikov jako je SPP, Transpetrol a
Energetické podniky.
K tomu sa musia pripraviť zdroje cez dlhopisy FNM a reprivatizácia môže nastať.
Občan sa díva a počúva raz jednu skupinu ako píše čierne knihy a potom zas druhú ako soptí, že
doviedli hospodárstvo do situácie horšej jako v období svetovej hospodárskej krízy. Na otázku Čo kto
z toho má? je možné povedať:
1. Občan aj v jednom aj v druhom prípade platí účet, ostáva otázka za ktorej vlády bol tento účet
vyšší. Odhad je, že prebiehajúca reprivatizácia vystaví ďaleko vyšší účet s dovetkom, že to bude
účet za demokraciu
2. Obe skupiny sa budú do nekonečna preťahovať o majetok, a pri každom presune z neho
ubudne ako poplatok za transakčné náklady- ironicky vystavený v podobe ďalšieho účtu
občanovi.
Je vôbec riešenie?
Privatizácia by sa mala vykonať v prospech občana a to jednoducho tým, že tento majetok bude priamo
prevedený na účty občanov v dôchodkovom systéme a vyplácaný cez dôchodkové zabezpečenie tak, jako
to bolo realizované napr. V Chile ale aj v ďalších krajinách.
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Vláda, čo hneď politicky zostavená, má vytvoriť priestor na podnikanie a hliadať dodržiavanie zákona
a preboha nechodiť s ideami inflácie.

Zmeny zákonov o ochrane spotrebiteľa a zákona o
podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby –
odstránenie ochrany občana, stručný komentár trhu.

Zákon 92/1991 Zb. bol dňa 16.9.1999 novelizovaný zákonom č. 253/1999 Zz., pričom
podstatné z pohľadu dlhopisov FNM a ich ceny na trhu sú nasledovné ustanovenia:

Ustanovenie §24 odsek 11 znel: „Osoby uvedené v odseku 9 s výnimkou nájomcov bytov
nadobúdajúcich dlhopis podľa odseku 4 od blízkych osôb môžu od osôb uvedených v odseku 3
nadobudnúť dlhopis podľa odseku 4 za úhradu, ktorá nesmie byť nižšia ako 75% menovitej
hodnoty tohto dlhopisu vrátane výnosu z neho za príslušné roky.“
Interpretácia tohto ustanovenia zákona znamenala, že cena na trhu, za ktorú dôjde k prevodu
dlhopisu FNM na osobu vymedzenú zákonom, nesmie byť menej ako 75% jeho menovitej
hodnoty a výnosu za príslušné roky. Inými slovami toto ustanovenie zákona 92/1991 Zb. v sebe
zahrňoval ochranu spotrebiteľa – účastníka kupónovej privatizácie a majiteľa dlhopisu FNM s
tým, že realizačná cena nemohla poklesnúť pod 75% z takzvanej vnútornej hodnoty tohto
dlhopisu.

Zákon 253 zo 16.9.1999 novelizoval ustanovenie §24 odsek 11 veľmi jednoducho v bode 16 a
to nasledovne: „V §24 sa vypúšťajú odseky 10 a 11“.
Týmto Zákon o veľkej privatizácii stratil regulačný prvok. Napriek tomu zákon o ochrane
spotrebiteľa č. 636/1992 Zb. v §23 v sebe skrýva nasledovné ustanovenie:
Citujem:“ Dohľad nad ochranou spotrebiteľa.
(1)
Dohľad nad ochranou spotrebiteľa zahŕňa:
a)
Schvaľovanie typových zmlúv vykonávané ústrednými orgánmi štátnej správy
b)
Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)
(3)

Príslušnosť orgánov na vykonávanie dohľadu ustanovuje osobitný predpis (Zákon NR SR
č. 274/1993 Zz. O vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa.)
Typovou zmluvou sa rozumie formula zmluvy, ktorá sa má uzatvárať vo viacerých
prípadoch, pokiaľ je obvyklé, že spotrebiteľ obsah zmluvy pri jej uzatváraní
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(4)

podstatným spôsobom neovplyvňuje. Schválenie typovej zmluvy je podmienkou jej
používania. Pri schvaľovaní posudzujú príslušné orgány súlad typovej zmluvy s
ustanoveniami právnych predpisov. Ak príslušné orgány nerozhodnú o žiadosti o
schválení typovej zmluvy do 30 dní, platí, že typovú zmluvu schválili.
Pri výkone dozoru sú príslušné orgány oprávnené vydávať záväzné pokyny na
odstránenie zistených nedostatkov. V prípade ohrozenia života, zdravia alebo majetku
sú oprávnené pozastaviť predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb alebo uzavrieť
prevádzkáreň; tieto opatrenia môžu za podmienok ustanovených osobitným predpisom
(Zákon NR SR č. 274/1993 Zz.) ukladať na mieste na to poverené osoby.

RELEVANTNÉ USTANOVENIA ZÁKONA NR SR č. 274/1993 Zz.
§1: Pôsobnosť vo veciach ochrany spotrebiteľa a tohto zákona vykonávajú
a) Ministerstvo hospodárstva SR
b) Iné ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy SR.
§3: Iné ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy SR vo veciach orchrany
spotrebiteľa
a) schvaľujú typové zmluvy (v zmysle §23 odstavec 1 písm.a) a odstavec 3 zákona č. 634/1992
Zb., ktorých predmet patrí do ich pôsobnosti (zákon SNR č. 347/1990 - §4 stanovuje
Ministerstvu financií pôsobnosť vo veciach kapitálového trhu.)
§8 odstavec 2: Orgány vykonávajúce dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených v
zákone o ochrane spotrebiteľa sú v prípade ohrozenia života, zdravia alebo majetku
oprávnené pozastaviť predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb alebo uzavrieť
prevádzkáreň; toto opatrenie na mieste môžu ukladať iba na to poverené osoby za podmienok,
že bol presne a spoľahlivo zistený skutkový stav a okamžitú nápravu nemožno dosiahnuť
uložením iného opatrenia.
Odstavec 3: Opatrenie uložené podľa odseku 2 ihneď oznámi poverená osoba kontrolovanej
osobe alebo jej pracovníkovi a vyhotoví o ňom písomný záznam; ak nesúhlasí kontrolovaná
osoba s uloženým opatrením, môže proti nemu podať námietky, ktoré sa uvedú v zázname, alebo
ich môže podať písomne najneskôr do 3 dní. Podané námietky nemajú odkladný účinok. O
námietkach rozhodne orgán, ktorého poverená osoba opatrenie na mieste uložila. Rozhodnutie o
námietkách sa doručí kontrolovanej osobe a je konečné. V zmysle §28 Zákona 634/1992 Zb.
KOMENTÁR

Napriek tomu, že v Zákone o veľkej privatizácii bolo zrušené ustanovenie o minimálnej cene dlhopisu
FNM 75% až do 31.12.1999 existujú platné ustanovenia Zákona 634/1992 Zb., Zákona 274/1993 Zz. a
Zákona 347/1990 Zb., citovaných vyššie, podľa ktorých každá zmluva, ktorú spisuje účastník trhu a
uzatvára sa vo viacerých prípadoch bez toho aby občan ju podstatným spôsobom neovplyvňoval, podlieha
nasledovnej procedúre:
1) Zmluvy so žiadosťou o schválenie mali byť doručené Ministerstvu financií a to do 30 dní sa malo
vyjadriť k obsahu a textu zmluvy. V prípade, že sa nevyjadrilo, zákon ustanovuje, že schválil
zmluvu ako zmluvu, ktorá nie je jednostranne nevýhodná pre spotrebiteľa. V prípade, čo sa
kontrolou zistí, že realizované zmluvy neboli dané na schvaľovací proces, jednoznačne dochádza k
porušeniu Zákona 634/192 Zb. Až do 16. septembra 1999 nebolo potrebné do textu zmluvy
ustanovovať cenu dlhopisu FNM, pretože táto bola vyjadrená v Zákone 92/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov a to v §24 odsek 11. Inými slovami až do tohto termínu, kedy novelou
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Zákonom č. 253/1999 v článku 16 došlo k vypusteniu tohto ustanovenia, bol občan zo zákona
chránený. Od toho momentu počnúc Ministerstvo financií v zmysle Zákona 634/1992 pri
vykonávaní dohľadu nad ochranou spotrebiteľa v súlade s ustanoveniami §23 odstavec 4 je
oprávnené ale zároveň povinné posudzovať, či pri realizovaní obchodov podľa týchto zmlúv
nedochádza k ohrozeniu majetku, v tomto prípade majiteľov dlhopisov a teda či po odstránení
tohto ustanovenia v Zákone o veľkej privatizácii sa nestali typové zmluvy jednostranne nevýhodné
pre občana. V zásade je nutné posúdiť, že pokiaľ v roku 1999 má hodnota dlhopisu cenu 13.520
Sk, či realizované ceny pri 6.000 Sk, 5.000 Sk, či dokonca nižších sumách zabezpečujú dostatočnú
ochranu občana. Posúdenie je pomerne jednoduché a hovoví nasledovné: Na Slovensku existuje
na Burze cenných papierov trh s dlhopismi, pričom je možné povedať, že priemerný výnos vo
väčšine prípadov sa v súčasnosti pohybuje v rozpätí 15 – 16% ročne. V prípade, že po umiestnení
štátnych eurobondov na európskych kapitálových trhoch začiatkom leta tohto roku sa Ministerstvo
financií pokúsilo znížiť úrokovú sadzbu približne o 2%, trh reprezentovaný bankami ponuky
ministerstva jednoznačne odmietol s odôvodnením, že cena týchto dlhopisov je nízka a nevystihuje
realitu na trhu. Inými slovami na Slovensku existuje trh s dlhopismi, kde je vyvážená ponuka s
dopytom a ktorá reaguje aj na 1%-ný výkyv.Trhovú reguláciu market makera zabezpečuje NBS
repo obchodmi s dlhopismi, ktoré majú buď sterilizačný efekt alebo sa dopĺňa likvidita a tým sa
stabilizujú úrokové miery. Všimnime si teraz cenu dlhopisu FNM a výnos pri príslušnej realizačnej
cene. Ak budeme počítať transakčné náklady cca. 200,- Sk za prevod a hodnotu dlhopisu na konci
roku 1999 13.520,- Sk, potom pri realizačnej cene 7.000,- Sk má nadobúdateľ výnos 90,28%, pri
cene 6.000,- Sk 122%, pri cene 5.000,- Sk 166% a pri cene 4.000,- Sk 238%. Ak by sme chceli
povedať, že nadobúdateľ by mal mať približne taký istý výnos ako dosahujú dlhopisy na BCPB, t.j.
16% potom primeraná cena reprezentuje 11.482,- Sk. Primeraný výnos zároveň zaisťuje, že
dochádza k tomu, že investície do dlhopisov v tejto republike majú približne rovnakú hodnotu,
inými slovami je možné hovoriť o trhovej cene dlhopisov bez toho aby došlo k poškodeniu občana.
Sú známe javy z rokov 1997 a 1998, kedy úrokové sadzby vyleteli hore a jednoduch cca. pri 30 –
35% bolo ukončené obchodovanie, pretože pre kupujúceho takéto zdroje už boli príliš drahé a
dochádzalo ku zásahom NBS alebo MF. Je zrejmé, že pokiaľ postačujú mechanizmy trhu, tieto sú
uplatňované, pokiaľ už tieto nepomáhajú, prichádzajú ďalšie zásahy aj netrhového spôsobu zo
strany štátu. Ak teda vezmeme na vyššie uvedenom príklade, že približne 30% je relevantný výnos,
kedy ešte ako tak je chránený spotrebiteľ- vtomto prípade predávajúci občan, potom cena by
nemala poklesnúť pod hranicu 10.246,- Sk.
Až do 31.12.1999 má MF povinnosť vyjadriť sa, či skutočne súčasný stav pohybujúci sa medzi 90 –
240%-ým výnosom dostatočne chráni občana a samozrejme nad týmto rozhodnutím prijať príslušnú
zodpovednosť.
Na tomto mieste je nutné skonštatovať, že Zákonom 310/1999 Zz. bol novelizovaný Zákon o ochrane
spotrebiteľa č.634/1992 Zb. a jeho výsledkom je nasledovné: Od 1.1.2000 bolo zrušené v článku I.
odstavec 18
schvaľovanie typových zmlúv vykonávané ústrednými orgánmi štátnej správy. V článku II. v odstavci
2 bol novelizovaný Zákon 274 NR SR a to v §2 sa vypustilo schvaľovanie typových zmlúv a takisto v §3
tohto zákona. Inými slovami síce nie je zrušená kontrolná funkcia orgánov štátneho dozoru, ale je
zrušená povinnosť predkladania typových zmlúv a je zrušená aj primeranosť minimálnej ceny, ktorá
bola stanovená na 75% hodnoty dlhopisu, to znamená dnes na sumu 10140,- Sk. Porovnaním vyššie
stanovenej minimálnej ceny reprezentujúcej približne 30% výnos t.j.10246,- Sk s cenou až do poslednej
novely uvedenej v Zákone o veľkej privatizácii, t.j. 10140,- Sk dôjdeme k záveru, že asi toto je približne
cena, ktorou by nemalo byť docielené poškodenie spotrebiteľa – občana. Je zrejmé, že na
deformovanom trhu je nutné buď docieliť rovnováhu trhovým spôsobom – t.j. napr. FNM alebo štát
mal zabezpečiť funkciu tzv. market makera a zabezpečiť, aby cena dlhopisu neklesla pod túto
minimálnu hodnotu. Druhá alternatíva reprezentuje administratívny zásah štátu cestou MF, ktorý má
na to všetky primerané a potrebné nástroje.
Pán Kaník na základe štúdie zistil, že na nerovnovážnom trhu je možné dlhopisy FNM skúpiť v objeme
35 miliárd Sk za sumu približne 6-6,5 miliardy Sk. Zásadná otázka znie, prečo FNM tieto dlhopisy
neskúpil. Inou otázkou v súčasnosti je ovplyvňovanie ceny rôznymi vyhláseniami predstaviteľov
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vlády.Napr. pán Mikloš svojim vyhlásením, že si vie predstaviť aj to, že dlhopisy nebudú preplatené, z
titulu funkcie podpredsedu vlády v podstate spochybnil tento záväzok štátu, pretože vláda a parlament
rozhodujú o tom, koľko majetku nadobudne FNM a čo sa deje, je možné ukázať na príklade AG
banky. Podľa predstaviteľov AG banky vyhlásenie predstaviteľa NBS spôsobilo, že v priebehu
niekoľkých dní si občania a právnické osoby vybrali úložky v hodnote 700 miliónov Sk a to bolo jednou
s rozhodujúcich príčin, prečo sa banka dostala do stavu, kedy bola nelikvidná. Podľa tlače
predstavitelia banky podali žalobu na NBS. Je samozrejmé, že vyhlásenie podpredsedu vlády s takým
závažným obsahom, že dlhopisy nebudú vyplatené, spôsobí na normálnom trhu v priebehu minút po
odznení takéhoto vyhlásenia k značnému poklesu ceny, častokrát k celkovému zrúteniu trhu. To je
presne, čo sa udialo na trhu RMS, kedy neboli definované trhovým spôsobom regulované ceny, to
znamená FNM nepôsobí na trhu v úlohe market makera ani túto úlohu neprebrala iná inštitúcia štátu
napr.NBS tak, ako v prípade peňažného trhu a takisto neboli zabezpečené administratívne ochrany
trhu. Naopak s vyhlásenia pána Mikloša je evidentná snaha znížiť cenu a miesto toho, aby
podpredseda vlády zodpovedný za ekonomiku tohto štátu hľadal a navrhoval riešenia ako splniť
záväzok štátu voči občanovi, došlo k takým úpravám zákonov, týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa, že
boli odstránené všetky prekážky od 1.1.2000 tak, aby občan podľa litery zákona dostal za 13520,- Sk
iba 4000,- Sk a zbytok v podobe čistých peňazí získali bezpracne kupujúci na súčasne organizovanom
trhu s výnosom od 100 do 240%.

FNM nie je naklonený vydaniu nových dlhopisov
Podľa NBS a MF by sa zvýšili úrokové náklady na umorenie

Odozva na článok

AUTOR: Bratislava (hn/Vladimír Bačišin)

Fond národného majetku (FNM) SR nie je na základe právnych analýz naklonený vydať nové dlhopisy so
splatnosťou jeden rok, ktoré by nahradili súčasné dlhopisy FNM. Podľa týchto analýz je záväzok vyjadrený v
súčasných dlhopisoch záväzkom štátu. Záväzok nových dlhopisov by bol záväzkom samotného FNM. Uviedol včera
to prezident Prezídia FNM Jozef Kojda na seminári Asociácie obchodníkov s cennými papiermi.
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„Právne analýzy ukazujú, že dlhopis Fondu národného majetku SR je dlhom štátu. Jeho nesplatenie by ovplyvnilo
úverové vzťahy štátu. Ak by fond vydal nové dlhopisy so splatnosťou jeden rok, bol by to čistý záväzok fondu,“
povedal v tejto súvislosti J. Kojda. Tento projekt je problematický z hľadiska nákladov pre FNM a z pohľadu
názorov potenciálnych investorov. Pôvodným zámerom projektu tzv. nových dlhopisov bolo to, že fond chcel
účastníkom trhu umožniť, aby sa s týmto cenným papierom dalo obchodovať aj počas budúceho roka.
Pôvodne sa predpokladalo, že tento dlhopis bude mať nulový alebo jednopercentný kupón. Za 10 „starých
dlhopisov“ fond chcel investorom dať 144 nových dlhopisov s nominálnou hodnotou 1000 Sk.
„Ministerstvo financií SR a Národná banka Slovenska neodporúčali vydanie nových dlhopisov, pretože by to zvýšilo
úrokové náklady na ich umorenie,“ poznamenal J. Kojda. Na budúci rok bude FNM rokovať s majiteľmi väčších
balíkov dlhopisov a ponúkne im „zmenkové programy“, alebo „iné plnenia záväzkov“. Inštitucionálni investori by
mali byť vyplatení v poslednom štvrťroku budúceho roku. Vyplácanie dlhopisov FNM sa bude financovať z úveru v
objeme 150 až 200 mil. eur, kde sa ako záloha použijú menšinové balíky akcií tzv. strategických podnikov.
Druhá vlna kupónovej privatizácie mala 3,430 mil. účastníkov. O vrátanie vstupného poplatku za kupónovú známku
požiadalo asi 100 000 občanov, ktorí tým vystúpili z druhej vlny kupónovej privatizácie. V prvej vlne kupónovej
privatizácie sa odštátnil majetok v nominálnej hodnote 80 mld. Sk a na jednu kupónovú knižku v priemere pripadal
majetok v nominálnej hodnote 18 000 Sk. Splatnosť dlhopisov FNM je 31. decembra 2000 a podľa zákona o veľkej
privatizácii má FNM možnosť počas budúceho roka vyplatiť nominálnu hodnotu dlhopisu a alikvotný úrokový
výnos. Nominálna hodnota dlhopisu je 10 000 Sk a je úročený základnou úrokovou mierou, diskontnou sadzbou
NBS. V obehu je celkovo 3,330 milióna týchto cenných papierov. FNM prostredníctvom RM-Systému do dvoch
týždňov ponúkne na výmenu za dlhopisy 500-tisíc akcií Slovnaftu.

Využitie dlhopisov Fondu národného majetku na riešenie reformy sociálneho
poistenia v časti povinného kapitalizačného piliera dôchodkového poistenia

Úvod
Nadobudnutím účinnosti Zákona NR SR č. 253/ 1999 z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č, 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov,
nastane právny stav, ktorý bude mať nasledovné dopady:
1. na ekonomiku štátu





predajom časti dlhopisov sa v krátkom časovom úseku vytvoria peniaze, ktoré budú občanmi
okamžite umiestnené na spotrebnom trhu s nepriaznivými dopadmi na makroekonomiku
štátu. Jednorázové zvýšenie agregovaného dopytu vyvolá zvýšenie cien, vyšší import a
následne zvýšenie negatívneho salda zahraničného obchodu, čo v konečnom dôsledku
povedie k rastu inflácie, zníženiu devízových rezerv s následným devalvačným tlakom na
menu.
vyčerpajú sa posledné disponibilné rezervy, ktoré je reálne možné využiť na rozbeh
kapitalizačných častí reformovaného dôchodkového poistenia,
spustením volného obchodovania s dlhopismi Fondu národného majetku bez účinnej cenovej
regulácie štátu príde k výraznej deformácii kapitálového trhu, pretože ponuka bude výrazne
prevyšovať dopyt a trhová cena dlhopisu FNM na deformovanom kapitálovom trhu sa
odhaduje na 1/5 reálnej hodnoty cenného papiera ( súčasná hodnota: 12 640 Sk, k termínu
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31.12.2000 je hodnota: 13 520 Sk, pričom odborníci predpokladajú ustálenie cseny tohto
cenného papiera na neregulovanom trhu v rozmedzí 2 500 až 5 000 Sk),
zahájenie neregulovaného obchodovania s dlhopismi FNM na kapitálovom trhu prinesie na
kapitálový trh len jednorázovo likviditu, ktorá bude privatizérmi okamžite stiahnutá a trh
zostane bez likvidity a transparentnosti pričom tento proces možno časovo odhadnúť na
polrok maximálne jeden rok,
nemení sa záväzok Fondu národného majetku na výplatu dlhopisov v celkovom objeme cca
35 mld. Sk ( s výnimkou tej malej časti, ktorá už bola umorená privatizérmi v konkrétnych
rozhodnutiach), príde teda len k zmene subjektu z občana na inú osobu,
nevytvorenie transparentného kapitálového trhu a zároveň tlaku na štát a FNM na vyplatenie
dlhopisov povedie k lacnému predaju veľkých častí strategických podnikov,

2.

na občana



riešenie makroekonomickej nerovnováhy vyvolalo nutnosť zvýšenia cien a zmeny štruktúry
daní tak, že v konečnom dôsledku prichádza k zníženiu životnej úrovne občana, čo vyvoláva
jeho zneistenie do budúcnosti,
súčasné formy uplatňovanej privatizácie, či už kupónovou metódou alebo dlhopismi FNM
presvedčili občana, že sú nástrojom špekulácie záujmových skupín,
pripravované rapídne zníženie ceny dlhopisu FNM bez regulácie príslušného kapitálového
trhu a bez striktného uplatňovania zákona č 634/ 1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa orgánmi
štátneho dozoru nad kapitálovým trhom povedie k vyššie deklarovanému zníženiu ceny
dlhopisu FNM a utvrdí občana, že bol zase len podvedený,
pri umorení dlhopisov Fondom národného majetku rozdiel medzi disponibilnou časťou a
povinnou časťou zdrojov bude musieť byť hradený štátom, čo v konečnom dôsledku cez
dane zaplatí znova občan,






3.

na politickú situáciu



zrútenie neregulovanej ceny dlhopisu FNM presvedčí občana, že bol vytvorený priestor pre
veľké špekulácie, čo ľavicovej platforme súčasnej koalície odoberie voličov, nakoľko rezort
financií má rozhodujúcu zodpovednosť za daný krok a rezort práce a sociálnych vecí má
najväčšiu systémovú možnosť prijať v prospech občana iné riešenie využitia dlhopisov FNM,
využitím dlhopisov FNM pre oblasť dôchodkového poistenia je možné pozitívne osloviť
značnú časť voličov nielen staršej ale aj strednej generácie,
sústredenie takto špekulatívne vytvorených zdrojov oživí nanovo korupciu, klientelizmus a
ďalšie negatívne javy v procese privatizácie strategických podnikov, čo je v príkrom rozpore
s deklarovanou snahou ľavicovej časti koalície odstrániť korupciu a klientelizmus a zároveň
zachovať v strategických podnikoch významný vplyv štátu,
dlhopisy FNM v dnešnej ekonomickej situácii budú skupovať hlavne skupiny, ktoré zbohatli
z privatizácie za predchádzajúcej vlády so všetkými z toho vyplývajúcimi politickými
dôsledkami,
dôsledky riešenia dlhopisov FNM navrhnuté v dnešnom zákone definitívne presvedčia
občana o neschopnosti vlády riešiť jeho potreby a problémy nakoľko umožnia niekoľko
násobné zbohatnutie dnešným zbohatlíkom , vytvoria ďaľšiu diferenciáciu spoločnosti s
ďalším ožobráčením bežného občana.
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Základné princípy fungovania kapitálového trhu vo vyspelých ekonomikách
Základnou podmienkou fungovania efektívneho a transparentného kapitálového trhu je
vytvorenie približnej rovnováhy medzi ponukou a dopytom, pričom všetky výraznejšie odchylky
od rovnovážneho stavu sú vo svete predmetom regulácie orgánmi trhu resp orgánmi štátneho
dozoru nad trhom. Nové emisie sú uvádzané na kapitálový trh postupne s výrazne regulovaným
spôsobom a až po dosiahnutí stotožnenia sa tzv. vnútornej hodnoty s trhovou hodnotou je
príslušný titul ponechaný pre reguláciu ceny trhovými silami transparentného kapitálového trhu.
Ako príklad je možné uviesť regulácie na európskych kapitálových trhoch
( napr, Viedenskej burzy cenných papierov, keď pokles o 5-10 % ceny cenného papiera
v priebehu jedného dňa vedie k pozastaveniu obchodov a skúma sa príčina tohto poklesu a je
posudzovaná dokonca trestnoprávna rovina). O to zložitejší je problém naštartovania
kapitálového trhu, lebo je nutné riešiť dva problémy:
1. privedenie dostatočnej likvidity na kapitálový trh
2. udržanie likvidity na trhu
Vo všeobecnosti možno povedať, že rozhodujúcim účastníkom kapitálového trhu vo
vyspelých ekonomických krajinách sú penzijné fondy. Tieto fondy zo zákona reprezentujú
výlučne portfóliového investora, ktorý v našich podmienkach dnes prakticky neexistuje. Na
ilustráciu uvádzame, že aktíva penzijných fondov reprezentujú 30 až 50 % celkového kapitálu
účastného na kapitálových trhoch vo vyspelých ekonomických krajinách. Z uvedeného je
evidentné, že bez vytvorenia penzijných fondov nie je ani v podmienkach Slovenskej republiky
reálne možné vytvoriť transparentný a efektívny kapitálový trh. Z tohto pohľadu sa na
Slovensku vytvorila historicky jedinečná príležitosť previazania reformy sociálneho poistenia
s vytvorením penzijných fondov a následným sfunkčnením a naštartovaním transparentného a
efektívneho kapitálového trhu.
Právne úpravy dotýkajúce sa regulácie kapitálového trhu sú vo všetkých vyspelých
ekonomických krajinách exaktne definované a prísne a taktiež je prísny výkon štátneho dozoru.
Akékoľvek využitie tzv. inside informácií v procese obchodu sa kvalifikuje ako trestný čin a
podľa dokázaného rozsahu využitia sa vymeriavajú aj nepodmienečné tresty odňatia slobody.
Z uvedeného dôvodu aj zákony jednotlivých krajín definujú spôsob rozloženia rizika penzijných
fondov a v niektorých prípadoch vlády siahajú aj k teritoriálnemu obmedzeniu alokácie kapitálu.
Penzijné fondy sú zo zákona vylúčené ako strategický investor, prčom vo väčšine prípadov majú
jasne definované a oddelené vzťahy vlastníctva a jeho spravovania, inak povedané, že majú
právne zabezpečené, že správca nemôže siahnuť na majetkovú podstatu fondu.

Riešenie reformy dôchodkového poistenia s využitím dlhopisov FNM
Koncepcia reformy sociálneho poistenia, ktorá bola predložená na verejnú diskusiu
predpokladá v rámci dôchodkového poistenia vytvoriť druhý povinný kapitalizačný pilier,
v rámci ktorého sa predpokladá vytvárať individuálne účty poistencov z kapitalizáciou istiny.
základný problém
tohto systémového riešenia zlepšenia životnej úrovne dôchodcov
v budúcnosti je nájsť zdroje na naštartovanie tohto piliera. Z pohľadu skúseností iných
transformujúcich sa krajín je jedinou možnou a pre občana prijateľnou a spravodlivou cestou
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vložiť určitú časť individuálnych podielov prostredníctvom privatizácie. Rozhodujúcu časť dnes
privatizovaného majetku totiž vytvárala práve staršia a stredná generácia občanov a je preto
minimálne morálnou povinnosťou štátu zabezpečiť pre nich určitú participáciu na užití týchto
vytvorených zdrojov. Zároveň sa takto najvhodnejšie pretransformuje štátne vlastníctvo na
individuálne podiely súkromného charakteru, ktoré potom môžu racionálne pôsobiť
prostredníctvom kapitálového trhu v prospech rozvoja trhovej ekonomiky.
Treba v zásade vyriešiť tri základné problémy, pred ktorými stojí transformácia sociálneho
poistenia:
1. odkiaľ vziať základný kapitál pre novovzniknuté penzijné fondy,
2. v akom pomere rozdeľovať priebežnú a kapitalizačnú zložku dôchodkového poistenia,
3. ako efektívne, transparentne a bezpečne postaviť systém spravovania a zhodnocovania
zdrojov dôchodkového poistenia.
Navrhovaný model transformácie dôchodkového poistenia zároveň rieši: efektívne
znovunaštartovanie kapitálového trhu a likviditu Fondu národného majetku v čase expirácie
vydaných dlhopisov pri súčasnom splnení požiadavky privatizácie až na úroveň občana. Model
tiež rieši nebezpečie vzniku inflácie, prehĺbenia negatívnej bilancie zahraničného obchodu
s potenciálnym tlakom na menu. Princíp spočíva v tom, že potenciálne spotrebné peniaze
zostávajú v polohe investičnej a len výnosy z nich v podobe dôchodkov sa umiestňujú na
spotrebnom trhu. Model vytvára tiež štandardné prostredie pre zahraničné investovanie, čím
vznikajú pozitívne predpoklady pre rozvoj hospodárstva Náčrt štruktúry modelu, jeho
jednotlivých prvkov a finančných tokov uvádzame v prílohe.

Popis funkcií a kompetencií jednotlivých subjektov modelu
Fond druhého piliera dôchodkového poistenia (penzijný fond)
Fond je právnická osoba neziskového charakteru, ktorá po splnení zákonom vymedzených
náležitostí vzniká zo zákona a právnu subjektivitu nadobúda zápisom do registra vedeného na
MPSVR SR Zriaďovateľom fondu je Sociálna poisťovňa a orgánom fondu je správna a dozorná
rada zložená zo zástupcov platiteľov poistného a poberateľov dávok spĺňajúcich kvalifikačné
predpoklady vymedzené zákonom. Fond nemá zamestnancov, po nadobudnutí právnej
subjektivity uzatvára zmluvu so Sociálnou poisťovňou a so správcom fondu v zmysle zákonom
ustanovených pravidiel
Sociálna poisťovňa
Vykonáva pre fond výber a vymáhanie poistného, výplatu dávok dôchodkového poistenia, vedie
účtovníctvo, vrátane individuálnych účtov poistencov, a administráciu fondu.
Správca fondu
Vykonáva na základe uzavretej zmluvy správu fondu za zákonom určených pravidiel výlučne len
v podobe podielu na zisku zo zhodnocovania zdrojov fondu. Správca fondu bude môcť
vykonávať túto činnosť len s licenciou, ktorú pre tieto účely udelí MF SR v spolupráci s MPSVR
SR Správca fondu nesmie byť personálne previazaný s fondom a kapitálovo nesmie byť
previazaný s depozitárom fondu.
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Depozitár fondu
Funkciu depozitára môže pre tieto účely vykonávať len finančná inštitúcia, ktorá vlastní licenciu
udelenú MF SR. Depozitár nesmie byť kapitálovo ani personálne previazaný so správcom fondu
ani s fondom.
Orgán štátneho dozoru
Pozostáva z dvoch zložiek, ktoré majú zákonom vymedzené kompetencie a právomoci. MF SR
zodpovedá za dohľad a kontrolu nad činnosťou správcu fondu a depozitára fondu v zmysle
predpisov daných zákonom. MPSVR SR zodpovedá za dohľad a kontrolu nad výberom
poistného, vyplácaním dávok a činnosťou samosprávnych orgánov fondu.
Zamestnávateľ.
V zmysle ustanovení zákona má povinnosť odvádzať príspevky za zamestnanca a za
zamestnávateľa.
Poistenec
Vystupuje ako vlastník účtu, ktorý má práva a povinnosti ustanovené zákonom.
Prijatie navrhovaného modelu má významné politické dôsledky:






ešte za pôsobenia tejto vlády bude mať možnosť občan pochopiť, že ide o spravodlivý
systém privatizácie,
občan získa dôveru, že vláda začala riešiť zlepšenie životnej úrovne budúcich dôchodcov
prostredníctvom individuálnych účtov povinného kapitalizačného piliera dôchodkového
poistenia,
občania v dôchodkovom veku dostanú vyplatenú hodnotu dlhopisu FNM v jeho štátom
deklarovanej hodnote 13 520 Sk v expiračnej dobe (oproti dnešnej realite už pripravených
zmluvných vzťahov, ktoré reprezentujú sumy od 2500 do 5000 Sk),
pri vhodnom medializovaní riešenia budú môcť ľavicové strany konkretizovať svoje
predvolebné sľuby do reálnej podoby s jasným predpokladom zmeny voličských preferencií
najmä staršej generácie občanov,
predpokladané zefektívnenie kapitálového trhu umožní vstup nových investorov, čo
v konečnom dôsledku oživí hospodárstvo, vytvorí nové pracovné miesta a zníži
nezamestnanosť.

Návrh opatrení na realizáciu navrhovaného riešenia
1. krátkodobé opatrenia – realizované v termínoch od 1.11. do 3112.1999



pozastavenie obchodovania s dlhopismi FNM ministerkou financií až do realizácie previerok
účastníkov kapitálového trhu,
v rámci previerok účastníkov kapitálového trhu ministerstvo financií preverí všetky zmluvy
uzatvorené medzi právnickými a fyzickými osobami a občanmi a posúdi:
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či boli zmluvy uzavreté s občanmi predložené na schválenie na ministerstvo financií
v zmysle § 23 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa,
v prípade, že neboli je ministerstvo financií oprávnené pozastaviť poskytovanie týchto
služieb a v prípade, že boli je ich znenie nutné posúdiť v súlade s platným právnym
stavom v záujme občana,
zabezpečiť, aby obchody s dlhopismi FNM mohli byť realizované len na základe
ministerstvom financií odsúhlasených typových zmlúv, a aby tieto obchody bolo možné
vykonať cez organizátora trhu len s priamym finančným vysporiadaním na účet občana,
do typovej zmluvy ako podstatný znak zakotviť, že cena nemôže klesnúť pod 5% čistej
vnútornej hodnoty dlhopisu v deň predaja,
zabezpečiť, aby organizátori trhu denne vyhlasovali čistú vnútornú hodnotu dlhopisu
FNM.
dlhodobé opatrenia – realizované do konca novembra roku 2000

do zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení
neskorších predpisov zakotviť, že od 1.1. 2000 je možné dlhopis FNM, ktorý je
vlastníctvom občana alebo fyzickej osoby umiestniť len do fondov druhého piliera
dôchodkového poistenia zriadených podľa osobitného zákona,
do ustanovení zákona, ktorým budú zriadené fondy druhého piliera dôchodkového
poistenia zakotviť povinnosť vyplatenia nominálnej výšky jedného dlhopisu FNM v
prípade, že o to občan po dovŕšení dôchodkového veku požiada Zároveň sa primerane
ustanoví prípad nadobudnutia dlhopisu FNM dedením,
realizovať projekt simulácie virtuálneho kapitálového trhu s ustanovením virtuálnych
investičných spoločností a virtuálnych penzijných fondov.

VLÁDA: Predbežný variant ekonomického balíčka hotový

BRATISLAVA 11. decembra 1998 (SITA) - Ekonomickí ministri vlády SR na svojej dnešnej prvej
pracovnej porade prerokovali rámcový návrh komplexu ekonomických opatrení na riešenie
makroekonomickej nerovnováhy a zvýšenia konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky,
známy ako balíček ekonomických opatrení. V rámci opatrení, ktorých cieľom je nastolenie
ekonomickej rovnováhy hlavnú úlohu bude hrať deregulácia cien niektorých komodít, ďalšie
opatrenia na zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu a miestnych rozpočtov a úsporné opatrenia na
strane rozpočtových výdavkov. Ich cieľom je okrem zníženia fiškálneho deficitu všeobecnej
vlády aj zníženie schodku bežného účtu platobnej bilancie. Na dnešnej tlačovej besede o tom
informoval podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.
Podľa štátneho tajomníka ministerstva financií Viliama Vaškoviča, ktorý viedol
pracovnú skupinu pripravujúcu balíček opatrení, by pripravované ekonomické opatrenia vlády
nemali viesť k poklesu rastu hrubého domáceho produktu pod úroveň troch percent. Ako ďalej
uviedol, fiškálny deficit by nemal v budúcom roku prekročiť dve percentá HDP a inflácia by sa
mala udržať na úrovni maximálne deväť percent. Vláda počíta s poklesom deficitu bežného účtu
platobnej bilancie na 5 - 6 percent HDP, pričom pripúšťa prechodný nárast nezamestnanosti na
úroveň 15 až 16 percent.
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V. Vaškovič zdôraznil, že nie všetky opatrenia vlády začnú platiť od začiatku
budúceho roka. Od 1. januára začnú platiť opatrenia, ktoré si nevyžadujú novelizáciu právnych
noriem, alebo tie, ktoré stihne Národná rada SR schváliť do konca tohto roka. Medzi ne patrí aj
vyššia spotrebná daň z uhľovodíkových palív a mazív, ako aj pripravovaná novela zákona o
daniach z príjmov. Časť opatrení vlády nadobudne účinnosť až v druhom štvrťroku 1999, teda v
nadväznosti na budúcoročný štátny rozpočet. Kompenzácia dopadu ekonomického balíčka
vlády na sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva sa uskutoční pravdepodobne prostredníctvom
dvoch rôznych systémov. Pôjde o kompenzačný systém ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny a kompenzáciu prostredníctvom valorizácie daňových pásiem pri daniach z príjmov
fyzických a právnických osôb.
Vláda SR sa bude ekonomickým balíčkom zaoberať na svojej najbližšej schôdzi
16. decembra. Predmetom rokovania tripartity by mal byť ešte pred vianočnými sviatkami, teda
22. decembra.

VLÁDA: Kabinet prerokuje balíček ekonomických opatrení
BRATISLAVA 15. decembra 1998 (SITA) - Vláda v stredu prerokuje balíček ekonomických
opatrení aj keď oficiálny program rokovania kabinetu tento bod neobsahuje. Tlačovej agentúre
SITA to dnes potvrdil hovorca premiéra Martin Lengyel.

Balíček ekonomických opatrení by mal podľa podpredsedu
vlády pre ekonomiku Ivana Mikloša obsahovať návrh na
zracionálnenie hospodárenia štátnych monopolov, preradenie niektorých
položiek dane z pridanej hodnoty (DPH) do vyššej sadzby, predlohu novely zákona o daniach z
príjmu, ako aj návrh na zvýšenie cien energií a cestovného.
O zvýšení spotrebnej dane vláda už rozhodla na svojom predchádzajúcom
zasadnutí. Kabinet zároveň deklaroval, že zohľadní dopad opatrení na najslabšie vrstvy
obyvateľstva formou kompenzácií. Mikloš taktiež ubezpečil odborárov, že vláda neprijme
uznesenie bez prerokovania balíčka so sociálnymi partnermi. Zasadnutie vrcholnej tripartity k
tomuto bodu je plánované na 22. decembra.
Podľa štátneho tajomníka ministerstva financií Viliama Vaškoviča, ktorý pracovnú
skupinu na prípravu balíčka opatrení viedol, by ekonomické opatrenia vlády nemali viesť k
poklesu rastu hrubého domáceho produktu pod úroveň troch percent. Ako ďalej uviedol, fiškálny
deficit by nemal v budúcom roku prekročiť dve percentá HDP a inflácia by sa mala udržať na
úrovni maximálne deväť percent. Vláda počíta s poklesom deficitu bežného

účtu platobnej bilancie na 5 - 6 percent HDP, pričom pripúšťa
prechodný nárast nezamestnanosti na úroveň 15 až 16 percent.
VLÁDA: Kabinet ekonomický balíček ako celok neschválil
K balíčku ekonomických opatrení sa vláda vráti na svojom zasadnutí 7. januára
BRATISLAVA 23. decembra (SITA) - Vláda SR na svojom dnešnom zasadnutí vzala na
vedomie informáciu o utorkovom rokovaní Rady hospodárskej a sociálnej dohody (RHSD) k
návrhu zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti
slovenskej ekonomiky, pričom balíček ekonomických opatrení ako celok zatiaľ neschválila.
Podľa podpredsedu vlády pre legislatívu Ľubomíra Fogaša ide o citlivý problém, preto sa vláda
s balíčkom ekonomických opatrení bude zaoberať na svojom zasadnutí 7. januára. Ako
poznamenal, vláda už vo svojom programovom vyhlásení deklarovala záujem zúčastňovať sa
rokovania v RHSD.
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Na utorkovom rokovaní Rady hospodárskej a sociálnej dohody (RHSD) dosiahli
sociálni partneri v zásade konsenzus, pretože zo 72 prerokovaných bodov balíčka
ekonomických opatrení zostalo sporných 5 až 7 bodov. Jedným z nich je aj zvyšovanie cien
elektrickej energie. Odborári svoj nesúhlas so zvyšovaním cien energie odôvodnili
nevypracovaním nákladovej analýzy jednotlivých organizácií a kompenzácií pre najslabšie
skupiny obyvateľstva. KOZ taktiež nesúhlasí s reguláciou miezd, ktorú treba podľa nich riešiť na
odvetvovej úrovni.
Sociálni partneri sa na rokovaní RHSD zaoberali aj návrhom nového Zákonníka
práce, zákona o verejnej službe a zákona o kolektívnom vyjednávaní. Dohodli sa aj na
spoločnom znení zákona o tripartite. Sociálni partneri taktiež vzali na vedomie analýzu stavu
slovenskej ekonomiky. Spoločne sa zhodli na kritickom hodnotení súčasnej situácie v
slovenskej ekonomike.

ODBORY: Ekonomický balíček vlády zvýši mieru inflácie na viac ako 9 %
Ekonomický balíček sa podľa odborárov odzrkadlí na životnej úrovni obyvateľstva
BRATISLAVA 14. decembra (SITA) - Pripravovaný balíček ekonomických opatrení vlády
považuje ekonomický expert Konfederácie odborových zväzov (KOZ) Miloš Krššák za potrebný.

"Ak avizované opatrenia zaberú v oblasti kapitálového trhu, prílevu
investícií a vytvoria zdravé podnikateľské prostredie, môžu v
budúcnosti navodiť ekonomický rast a zvýšenie zamestnanosti,"
uviedol pre tlačovú agentúru SITA. V krátkom časovom horizonte sa
však podľa neho podpíšu na znížení životnej úrovne obyvateľstva.
M. Krššák podčiarkol, že v súčasnosti je balíček ekonomických opatrení vlády v
polohe návrhu, zámerov, bez časového plánu, efektov, pričom realizácia opatrení a
kompenzácia ich vplyvov na sociálne najslabšie vrstvy obyvateľstva je nejasná. Oficiálne
konzultácie o balíčku vláda podľa neho s odbormi neviedla. Vláda by mala podľa jeho slov
predstaviť návrh balíčka opatrení sociálnym partnerom na zasadnutí predsedníctva Rady
hospodárskej a sociálnej dohody (RHSD) v utorok.

Balíček ekonomických opatrení vlády by sa mal okrem
iného odzrkadliť na raste miery inflácie na maximálne 9 % a miery
nezamestnanosti na 15 až 16 %. To však bude podľa M. Krššáka veľmi
ťažké dodržať. "V prípade inflácie to bude určite viac. Vplyv
pripravovaných opatrení na mieru inflácie je podľa mňa
podhodnotený," skonštatoval. Ako ďalej poznamenal, avizované ekonomické
opatrenia si budú vyžadovať koordináciu menovej a rozpočtovej politiky. Zvyšovanie cien
energií a cestovného podľa neho veľmi úzko súvisí s mobilitou pracovných síl, pričom sa
odzrkadlí na zvýšení miery nezamestnanosti. KOZ bude požadovať kompenzácie
pripravovaných opatrení. "Svoje požiadavky v mzdovej ako aj v iných oblastiach máme, musíme
sa však prispôsobiť realite. Trvalé ustúpenie z našich pozícií však neprichádza do úvahy,"
uzatvoril M. Krššák.
V rámci opatrení, ktorých cieľom je nastolenie ekonomickej rovnováhy, bude
hlavnú úlohu hrať deregulácie cien niektorých komodít, ďalšie opatrenia na zvýšenie príjmov
štátneho rozpočtu a miestnych rozpočtov a úsporné opatrenia na strane rozpočtových
výdavkov. K ekonomickým opatreniam vlády okrem iného patrí novela zákona o dani z príjmu,
zákona o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív, či zvýšenie cien elektrickej energie a
cestovného. Pripravované ekonomické opatrenia vlády by nemali viesť k poklesu rastu hrubého
domáceho produktu pod úroveň troch percent. Fiškálny deficit by nemal v

budúcom roku prekročiť 2 percenta HDP a inflácia by sa mala udržať
na úrovni maximálne 9 percent. Vláda počíta s poklesom deficitu
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bežného účtu platobnej bilancie na 5 - 6 percent HDP, pričom
pripúšťa prechodný nárast nezamestnanosti na úroveň 15 až 16
percent.
Vláda SR sa bude spomínaným ekonomickým balíčkom zaoberať na svojej
najbližšej schôdzi 16. decembra. Predmetom rokovania tripartity by mal byť ešte pred
vianočnými sviatkami, pravdepodobne 22. decembra.

Niektoré publikované články týkajúce sa problematiky vyplácania dlhopisov
FNM.

Personálne obsadenie teamu : Ivan Miklóš, podpredseda vlády
Viliam Vaškovič, štátny tajomník
Ľudovít Kaník, prezident FNM
Ľubomír Harach, minister hospodárstva
Darina Huttová, generálna riaditeľka RM systému

I. Mikloš o dlhopisoch Fondu národného majetku SR
HN 29/11/1999
Nadpis: I. Mikloš o dlhopisoch Fondu národného majetku SR
Datum: 29/11/1999
Zdroj: HN
Text:
nKrajné riešenie predpokladá splatenie alebo zrušenie
Bratislava (hn/Vladimír Bačišin, Silvia Szimethová)
Problém splatenia dlhopisov Fondu národného majetku (FNM) SR má dve riešenia. Prvým je splatenie všetkých
dlhopisov "cash". Druhým je ich úplné zrušenie. Uviedol to včera v Klube ekonómov na otázku Hospodárskych
novín Ivan Mikloš, podpredseda vlády SR pre ekonomiku. "Krajné teoretické možnosti sú na jednej strane zrušenie
dlhopisov, na druhej strane vyplatenie dlhopisov v roku 2001 v hotovosti," povedal v tejto súvislosti podpredseda
vlády. Podľa jeho slov medzi týmito krajnými riešeniami existuje množstvo riešení a rôznych prístupov. Na otázku,
ktorá sa týka úplnej liberalizácie obchodovania, I. Mikloš povedal: "To, či podporovať neobmedzenú liberalizáciu
obchodovania s dlhopismi FNM, v značnej miere závisí od toho, aký model umorenia dlhopisov si vláda vyberie.
I. Mikloš v tejto súvislosti poznamenal, že s dlhopismi sa už obchoduje.
Dlhopisy Fondu národného majetku SR boli vydané 1. januára 1996 pre účastníkov druhej vlny kupónovej
privatizácie. Počas predchádzajúcej vlády ho mohli nadobúdať len vybraté osoby. Išlo o nadobúdateľov
privatizovaného majetku. Tí používali dlhopis FNM ako platidlo, ktorým uhrádzali svoje záväzky voči FNM.
Okrem nich mohli tento cenný papier nadobúdať dôchodkové poisťovne, zdravotné poisťovne a vybraté banky
určené na reštrukturalizáciu. Dlhopis FNM bolo možno vymeniť aj za kmeňové akcie z portfólia Fondu národného
majetku SR. Tie sa vymieňali na organizovanom trhu a prostredníctvom splnomocnencov FNM.

Liberalizáciu obchodovania s týmto cenným papierom presadzovala v roku 1997
v podaní na Ústavný súd SR skupina poslancov, ktorú viedol Viliam Vaškovič, v
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súčasnosti štátny tajomník Ministerstva financií SR.
Trhový poriadok na obchodovanie s dlhopisom Fondu národného majetku SR
nadobudol platnosť 18. novembra tohto roku. Pri jeho podpise na seminári
Ministerstva financií SR bol prítomný Michal Horváth, generálny riaditeľ sekcie
finančného trhu Ministerstva financií SR. Tento týždeň sa začalo s týmto cenným papierom
obchodovať na mimoburzovom trhu s cennými papiermi RM-Systém Slovakia. Podľa I. Mikloša by mala vláda do
konca tohto roka predložiť model splatenia dlhopisu Fondu národného majetku SR.
Text:
BRATISLAVA (SME - dd) - Koaličná rada rozhodla, že občanom
budú vyplatené dlhopisy FNM v riadnom termíne a nebudú sa
vymieňať za akcie podnikov. Podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan
Mikloš toto rozhodnutie víta a chápe ho ako výzvu na urýchlenie
privatizácie: "V rozpočtových a mimorozpočtových projetkoch sme
už doteraz prerozdelili 32 miliárd korún, preplatenie dlhopisov
FNM znamená ďalších vyše 30 miliárd. Do konca roku 2001 musí teda
vláda z privatizácie získať viac ako 60 miliárd korún." Peniaze z
plánovaného predaja Slovenských telekomunikácií sú pritom už
rozdelené, a preto treba podľa neho začať s privatizáciou ďalších
podnikov. Tým by mal byť hlavne Transpetrol, ktorý sa zaoberá
dovozom a tranzitom ruskej ropy, a SPP, ktorý sa zaoberá dovozom,
tranzitom a distribúciou ruského zemného plynu. "Nechceme však
privatizovať len preto, že potrebujeme peniaze, ale aj preto, že
pokladáme privatizáciu za cestu k ozdraveniu a najmä zvýšeniu
efektívnosti terajších prirodzených monopolov," pripomenul
Mikloš

I. Mikloš k dlhopisom FNM
HN 14/12/1999
Nadpis: I. Mikloš k dlhopisom FNM
Datum: 14/12/1999
Zdroj: HN
Text:
Bratislava (TASR) Hospodárska rada vlády (HRV) SR včera prerokovala koncepciu riešenia problematiky
dlhopisov a informačný materiál Európskej hospodárskej komisie o bytovej politike na Slovensku. Členovia rady sa
zaoberali aj prioritami hospodárskej politiky v roku 2000, rozvojovým programom Slovenskej pošty, a. s., Banská
Bystrica a novelou zákona o audítoroch. V súvislosti s ozdravným procesom vybraných bánk prerokovali aj
čiastkovú právnu úpravu vo vzťahu k postaveniu Konsolidačnej banky, š. p., Bratislava v tomto procese .

Predseda HRV, vicepremiér Ivan Mikloš uviedol, že 85 až 90 % hodnoty
emitovaných dlhopisov Fondu národného majetku SR by sa ich majiteľom malo
kryť výmenou za lukratívne akcie privatizovaných podnikov, prípadne ich
použitím na splácanie niektorých druhov záväzkov alebo dôchodkového
pripoistenia. V podnikoch s charakterom prirodzených monopolov by pritom
podiel akcií získaných za dlhopisy mohol dosiahnuť približne 15 až 30 % aj v
závislosti od určeného trvalého podielu štátu.
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Základom riešenia problémov dlhopisov FNM bude ich výmena
SME 22/12/1999
Nadpis: Základom riešenia problémov dlhopisov FNM bude ich výmena
Datum: 22/12/1999
Zdroj: SME
Text:
BRATISLAVA (SME - dd) - Problém

dlhopisov FNM, ktoré sú
splatné už v roku 2001, sa nedá riešiť bez možnosti ich výmeny za
akcie lukratívnych podnikov. Na tomto závere sa zhodli experti v
hospodárskej rade vlády. Ako včera oznámil podpredseda vlády pre
ekonomiku Ivan Mikloš, takýto návrh riešenia pôjde aj na dnešné
rokovanie vlády, pričom definitívne slovo bude mať vláda. Ak by
takýto návrh podporila, bude podľa Mikloša ešte treba upraviť
technické podmienky na výmenu dlhopisov. K tomu by malo dôjsť v
priebehu januára. Paradoxom rozhodnutia by však bolo, že vláda ho
fakticky prijala už na začiatku roka, ibaže ho nikdy nerozobrala.
Výmena dlhopisov FNM za akcie strategických podnikov sa totiž ako
jediné riešenie problému uvádzala už v januárovom balíčku
ekonomických opatrení. Fakt, že premietnutie tohto bodu balíčka
do praxe trvalo vláde zhruba rok, vysvetľuje Mikloš "tým, čo sa
dialo okolo FNM". Podľa neho totiž vláde pre ťahanice okolo FNM
nikdy nebol predložený materiál, o ktorom by mohla rokovať. Vláda
sa preto riešením problému dlhopisov FNM celý rok nazaoberala.

Konkrétne podniky, ktorých akcie by mali byť k dispozícii, zatiaľ
nie sú známe. Jediný lukratívny podnik, ktorý je už na to
pripravený, sú Slovenské telekomunikácie. V kuloároch sa však
uvažuje aj o Slovenskom plynárenskom priemysle, Transpetrole,
Slovenskej sporiteľni a Slovenskej poisťovni. Ekonómovia
upozorňujú, že plán výmeny akcií za dlhopisy môže mať aj viaceré
negatíva. Ide napríklad o možnosť, že obyčajní ľudia o tieto
akcie nebudú mať záujem, a tak ich rýchlo predajú. To by mohol
byť signál pre subjekty napojené na štruktúry organizovaného
zločinu, ktoré by si machináciami s týmito akciami zlegálnili
svoje príjmy a zároveň by získali vplyv v bývalých strategických
podnikoch. Zároveň je tu možnosť, že príchod "nevyspytateľných"
minoritných akcionárov zníži príjmy Slovenska z predaja týchto
firiem do rúk strategických investorov zo zahraničia. Príkladom
reálnosti rizík pôsobenia minoritných akcionárov pre
strategických investorov je napríklad aj aktuálne konanie skupiny
Penta v Slovenskej poisťovni.

Iné formy eliminácie rizík * Dlhopisy Fondu národného majetku SR sa za
akcie vymieňať nebudú
PRAVDA 20/01/2000
Nadpis: Iné formy eliminácie rizík * Dlhopisy Fondu národného majetku SR sa za akcie vymieňať nebudú
Datum: 20/01/2000
Zdroj: PRAVDA
Text:
Podľa vicepremiéra Ivana Mikloša sa na elimináciu rizík dajú použiť iné prostriedky.
Koaličná rada zároveň súhlasila s názorom ekonomických rezortov dodržať termín vyplatenia dlhopisov
najneskôr do konca roku 2001 za hotové. Prostriedky majú plynúť z privatizácie. Menové riziká podľa I.
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Mikloša existujú aj pri kombinácii viacerých metód, len sú nižšie. Je ich možné znížiť aj inými
alternatívami umorenia dlhopisov ako výmenou za akcie. Ako príklad uviedol odkupovanie dlhopisov pred
lehotou splatnosti samotným FNM, ich použitie do doplnkového dôchodkového poistenia, uhrádzanie
starých daňových záväzkov. Taktiež I. Mikloš avizoval možnosť, že ak právnické osoby nadobudnú
väčšie množstvo dlhopisov, tak sa im umožní rokovať s FNM o prípadnom nahradení inými cennými
papiermi. Riešenia spočívajú v prekrytí časového nesúladu medzi potrebou zdrojov a časom nutným na
realizáciu štandardných predajov podielov v štátnych firmách. Menšie podiely podnikov je možné
predávať cez kapitálové trhy. O ich nákup už prejavila záujem napríklad Európska banka pre obnovu a
rozvoj. Riziká plynúce z tlaku na rast inflácie a spotreby je podľa neho možné znižovať a neutralizovať
prostredníctvom Národnej banky Slovenska. NBS a viacerí analytici viackrát upozornili na riziká dlhopisov FNM.
Ako pre PRAVDU koncom decembra uviedla vrchná riaditeľka menového úseku NBS Elena
Kohútiková, vyplatenie 33 mld. Sk v hotovosti v priebehu roka 2001 je nebezpečné. Zvýši domáci dopyt či už vo
forme priamej spotreby, alebo ak si časť týchto prostriedkov uložia v bankách aj prostredníctvom
rastu úverových aktivít. Domáci dopyt zvyšuje dovoz a ovplyvňuje tak kurz meny, čím by sa mohla
vytvoriť klíma tlačiaca na menovú politiku. "NBS preto preferuje iné formy ako priame vyplácanie," dodala.

Exprezident FNM Ľudovít Kaník stále považuje predaj akcií za dlhopisy za
najvýhodnejšie
riešenie pre štát. Akcie by podľa neho bolo možné predať drahšie ako za hotové,
pričom pri nižšej ako
nominálnej cene dlhopisu by bol nákup výhodný aj pre investorov. Vyplácanie v
hotovosti naopak považuje
za najdrahšiu alternatívu. Preto nechápe rozhodnutie akcie za dlhopisy
nepredávať. Upozornil
na to, že 20 percent majiteľov dlhopisov podľa prieskumov prejavilo záujem
dlhopis použiť práve
na nákup akcií. "Pokladám za prakticky nemožné, aby sa vládna koalícia bola
schopná tak rýchlo
dohodnúť na rýchlej privatizácii, a to čistým spôsobom, od vyhlásenia verejnej
súťaže až po inkaso
peňazí" uviedol. Preto Ľ. Kaník nepredpokladá, že FNM získa načas dostatok
zdrojov na preplatenie
dlhopisov.

Termín predaja SPP je ťažko dodržateľný
SME 13/10/2000
Nadpis: Termín predaja SPP je ťažko dodržateľný
Datum: 13/10/2000
Zdroj: SME
Text:
BRATISLAVA Celých 49 percent SPP nebude celkom určite
predaných v prvom polroku 2001. Ministerka privatizácie Mária
Machová označila termíny v postupe privatizácie za "veľmi ťažko
dodržateľné". Šéf Rady pre hospodársky rozvoj Slovenska a
exminister financií Sergej Kozlík považuje stredajšie vyhlásenie
vicepremiéra pre ekonomiku Ivana Mikloša o potrebe predať SPP čo
najskôr, aby mal FNM z čoho vyplácať dlhopisy, za prehnané. "Na
výplatu dlhopisov FNM treba približne 30 miliárd, za takmer
polovicu SPP sa očakávajú príjmy rádovo niekoľkokrát vyššie. Nie
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je preto potrebné, aby sme sa ponáhľali s predajom celých 49
percent.

Vyhlásenia pána Mikloša môžu vyvolať medzi potenciálnymi
investormi dojem, že chceme realizovať panic sell , teda panický
výpredaj," skonštatoval Kozlík. (tv)
Bratislava (TASR) Podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš si chce
overiť, či pri predaji eurobondov Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), š.
p., bolo možné získať lepšie podmienky. V prípade, ak sa preukáže, že SPP
mohol dosiahnuť výhodnejšie podmienky, bude podľa vicepremiéra asi
relevantná výhrada konfliktu záujmov v prípade jednej z kľúčových osôb tejto
finančnej operácie. SPP vo štvrtok emitoval obligácie denominované v sume 150
mil. EUR (asi 6,4 mld. Sk) pri výnose o 1,3 percentuálneho bodu vyššom, ako je
sadzba štátnych dlhopisov, hoci tento podnik sa všeobecne nepovažuje za
rizikovejšieho emitenta ako slovenská vláda.
Ratingový výhľad Slovenska je pozitívny
HN 08/11/2000
Nadpis: Ratingový výhľad Slovenska je pozitívny
Datum: 08/11/2000
Zdroj: HN
Text:
I. Mikloša neprekvapuje, že k zmene došlo pred referendom
Medzinárodná ratingová agentúra Moody's Investors Service včera zmenila hodnotenie Slovenska. Ratingový
výhľad sa zmenil zo stupňa stabilný na pozitívny. Zmena vyhliadok sa týka pôžičiek SR denominovaných v cudzích
menách, ktoré sú hodnotené stupňom Ba1. Ide o dlhopisy garantované vládou, štátne dlhopisy a dlhopisy Národnej
banky Slovenska. Pozitívny výhľad sa týka aj devízových vkladov v komerčných bankách, ktorým bol pridelený
stupeň Ba 2. Pre mňa nie je rozhodnutie o zmene výhľadu až takým prekvapením. Rokoval som s predstaviteľmi
medzinárodných ratingových agentúr, ktorí mi potvrdili, že už len potenciálne politické riziká sú príčinou toho,
prečo otáľajú," uviedol včera podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš. Politické riziká nie sú spojené s
referendom, ale s pokračovaním v reformách po ďalších parlamentných voľbách. I. Mikloša neprekvapilo, že zmena
ratingového výhľadu prišla pred referendom. Ratingové agentúry majú k dispozícii výsledky výskumov verejnej
mienky, ktoré hovoria o tom, že referendum nebude úspešné. Ministerka financií Brigita Schmögnerová tvrdí, že je
to predposledný krok pred získaním investičného ratingu. Verí, že SR ho dosiahne pred parlamentnými voľbami,
pretože Slovensko už v súčasnosti dosahuje také výsledky ako krajiny, ktoré majú investičný rating. Ako uviedla
ratingová agentúra, správne koncipovaná stratégia štrukturálnych reforiem doplnila makroekonomické zlepšenie.
Hoci došlo k jednorazovému zvýšeniu cien v súvislosti s cenovou dereguláciou, jadrová inflácia je naďalej pod
kontrolou. Reštrukturalizácia bánk napreduje v zhode s plánmi - všetky hlavné banky budú sprivatizované do konca
roku 2001. Podľa Moody s sa zrýchlilo tempo reštrukturalizácie podnikového sektora, posilnila sa legislatíva
upravujúca konkurz a vyrovnanie a čoskoro sa zlepší aj súdny systém. Viaceré veľké slovenské podniky hľadajú
zahraničných strategických investorov, pričom v sektore energetiky a verejnoprospešných služieb prebieha
realizácia programu urýchlenej privatizácie. Úloha verejného sektora
sa zmenšuje, a plány fiškálnej decentralizácie zdrojov v prospech regionálnych a lokálnych samospráv by mali
priniesť pozitívne výsledky, vyplývajúce z vyššej efektivity.

.
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B. Schmögnerová vylúčila splatenie dlhopisov
HN 25/01/2000
Nadpis: B. Schmögnerová vylúčila splatenie dlhopisov
Datum: 25/01/2000
Zdroj: HN
Text:
bn
1
Rozhodnutie koaličnej rady bolo iba politickým náznakom
Bratislava (hn/Adam Tkáč)
bor

Ministerka financií SR Brigita Schmögnerová nepredpokladá splatenie
dlhopisov Fondu národného majetku (FNM) SR v hotovosti, na ktorom sa
minulý týždeň dohodla koaličná rada. Jej rozhodnutie označila ministerka iba za
politický náznak riešenia. FNM by potreboval na vyplatenie svojho záväzku voči
občanom 33 miliárd Sk. Podľa jej slov nie je toto riešenie realizovateľné . Ďalej
oznámila, že podľa predbežných prepočtov FNM, Ministerstva financií SR a Ministerstva práce sociálnych vecí a
rodiny SR by mohlo byť ešte počas tohto roka umorených 1,5 milióna dlhopisov, čo vo finančnom vyjadrení
predstavuje vyše 20 miliárd Sk. Ministerka uviedla, že k umoreniu dlhopisov by mohlo dôjsť prostredníctvom
splatenia bytov občanmi, úhradou daňových nedoplatkov a nedoplatkov do poistných fondov, dôchodkovým
pripoistením, doplnkovým zdravotným poistením alebo úhradou pohľadávkami FNM a pozemkového fondu.
Na základe rozhodnutia koaličnej rady z 18. januára nebude FNM vymieňať dlhopisy za akcie strategických
podnikov, ale preplatí ich v hotovosti. Občania by tak mali od FNM dostať 14 400 Sk pred zdanením výnosu, 13
740 Sk po jeho zdanení. Nutnosť splatiť dlhopisy FNM v hotovosti označil podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan
Mikloš za silný stimul na urýchlenú privatizáciu. V priebehu tohto a nasledujúceho roka totiž vláda ráta s
prostriedkami z predaja majetku vo výške 65 mld. Sk. S príjmami z predaja strategických podnikov sa počíta už v
tohtoročnom štátnom rozpočte v objeme 32 mld. Sk, pričom zostávajúcich 33 mld. Sk z výnosu predaja týchto
podnikov by malo byť použitých na splatenie dlhopisov FNM.
Šéf FNM Jozef Kojda vyhlásil, že fond má záujem už v tomto roku umorovať dlhopisy FNM vstupom na kapitálový
trh. Vzhľadom na súčasnú cenu dlhopisov na trhu by sa tak znížili finančné náklady potrebné na ich umorovanie.
Slovenský plynárenský priemysel zvýši po dohode s FNM svoj podiel v Nafte Gbely z 10 na 55 percent, pričom SPP
by malo fondu zaplatiť 1,112 mld. Sk. Polovicu z tejto sumy - 512 mil. Sk, zaplatí SPP dlhopismi FNM. Tie musí
kúpiť na trhu. Za akú cenu, to však šéf plynárov Pavol Kinčeš odmietol konkretizovať. Pri cene 6-tisíc Sk za jeden
dlhopis by tak došlo umoreniu 85 333 kusov dlhopisov FNM.

Zradná splatnosť dlhopisov
PRAVDA 22/06/2000
Nadpis: Zradná splatnosť dlhopisov
Datum: 22/06/2000
Zdroj: PRAVDA
Text:
Vláda prešľapuje pred rozhodnutím o privatizácii strategických podnikov a diskusia o tomto
závažnom kroku nemá konca-kraja. Netreba sa tomu čudovať, pretože slovenská ekonomika má za sebou
kupónovú privatizáciu, ktorá nepriniesla ani občanom, ani štátu očakávané výsledky. Mečiarov
predpoklad, že ekonomika potrebuje privatizáciu a domácu kapitálotvornú vrstvu, sa naplnil, ale
najväčší boháči, ktorých vytvoril (Rezeš, Poór, Martinka a ďalší), sú i s kapitálom v zahraničí a možno
tam aj podnikajú. Pred dverami Dzurindovej vlády je splatnosť dlhopisov občanom vo výške 30
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miliárd korún. Slovenská ekonomika si mala na tento obrovský výdavok zarobiť, no nezarobila. Ostáva
jej zrejme iba možnosť predať strategické podniky zahraničným spoločnostiam a takto získané
prostriedky rozdeliť občanom.
Ak sa pozorne obzrieme po Európe, nájdeme v nej niekoľko krajín s veľkým podielom štátneho
vlastníctva. Aj v nich prebieha proces privatizácie, ale obozretne a trvá desiatky rokov. Európska únia
nenalieha na odštátnenie podnikov za každú cenu, ale trvá na tom, aby pôsobili v trhovom prostredí na
rovnakých zásadách, čo v praxi znamená, že štát nesmie podniky dotovať. Len na ilustráciu pripomeňme
francúzsku automobilku Renault, ktorá prechádza procesom privatizácie už dve desaťročia a ešte ani
zďaleka nekončí. Dôležité však je, že ako akciová spoločnosť so štátnou účasťou funguje na princípoch
trhovej ekonomiky.
Zlé skúsenosti s predchádzajúcimi kolami privatizácie, keď sa delil obrovský štátny
majetok, sa priaznivo neprejavili na raste ekonomiky. To isté by nás čakalo aj v prípade vyplatenia
miliárd korún v hotovosti za dlhopisy. Takáto suma peňazí v rukách občanov by sa prejavila krátkodobým
zvyšovaním spotreby. No a to by si mala uvedomovať i súčasná vláda. Tá si však predovšetkým uvedomuje, že
strategické rozhodnutie nevyplatiť dlhopisy v hotovosti by len odobralo na volebných preferenciách
stranám, ktoré koaličnú vládu tvoria. Sľub vyplatiť dlhopisy vychádza z predpokladu, že štát dobre
predá strategické podniky. Ale čo ak ich nepredá? Alebo ich predá za nižšiu cenu, ako predpokladá? Z
čoho potom vyplatí dlhopisy? To sú otázky pre ministerku Schmögnerovú i vicepremiéra Mikloša,
ktorí o ekonomike štátu, krátkodobých a dlhodobých prognózach vedia viac. Bude záležať na samotnej
vláde, či sa rozhodne konať v krátkodobom či dlhodobom záujme občanov. Rozhodne síce ona, ale
následky, trhu.

Otázka predaja časti v SPP otvorená
HN 22/12/1999
Nadpis: Otázka predaja časti v SPP otvorená
Datum: 22/12/1999
Zdroj: HN
Text:
n V druhej polovici roku 2000 medzinárodný tender
Bratislava (SITA, Reuters)

Slovensko plánuje v roku 2000 odpredať minimálne 34-percentný podiel v
Slovenskom plynárenskom priemysle (SPP) zahraničnému investorovi. Agentúre
Reuters to povedal minister hospodárstva SR Ľubomír Harach. "V druhej
polovici roka sa zrealizuje medzinárodný tender s cieľom získať kvalitného
strategického investora zo zahraničia," uviedol minister, ktorý nekomentoval
hodnotu SPP. Ministerstvo očakáva, že bude predaný minimálne 34-percentný
podiel spoločnosti, ktorá je v súčasnosti úplne v štátnom vlastníctve, avšak otázka
predaja majoritného podielu zostáva otvorená, podľa slov ministra v prípade
"veľmi dobrej ponuky". Niektoré akcie SPP budú pravdepodobne odložené
bokom, aby mohli byť ponúknuté ako kompenzácia obyvateľom, ktorí vlastnia
dlhopisy Fondu národného majetku (FNM), ktoré sú splatné do konca roku
2001. Pred predajom sa bude SPP snažiť vybudovať nové vzťahy so spoločnosťou Nafta, aby tak zvýšil svoju
hodnotu. SPP na začiatku decembra informoval, že sa zaujíma o zvýšenie svojho podielu v Nafte na 51 %. Harach
pre Reuters tiež uviedol, že podľa predbežných údajov schodok obchodnej bilancie v období január až november t.r.
dosiahne približne 38 mld. Sk. Ministerstvo hospodárstva očakáva, že v roku 2000 obchodný deficit klesne na 20
mld. Sk v porovnaní s očakávanou úrovňou deficitu v tomto roku vo výške 43 mld. Sk.
Slovenská vláda implementovala v tomto roku sériu ekonomických kritérií s cieľom znížiť o polovicu obchodný
deficit a schodok bežného účtu z minuloročného 10-percentného podielu na hrubom domácom produkte (HDP).
Podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš v utorok uviedol, že očakáva v tomto a budúcom roku výšku
deficitu bežného účtu približne na úrovni 5 % HDP a pokles obchodného deficitu pod 5 %.
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Nezamestnanosť sa zázrakmi nelieči
Odozva na článok

AUTOR: Miloš Meričko

Okunov zákon, ktorý vysvetľuje vzájomnú súvislosť medzi hospodárskym
rastom a mierou nezamestnanosti hovorí, že zníženie nezamestnanosti o
jedno percento možno dosiahnuť rastom hrubého domáceho produktu
(HDP) o 4,25 percenta. Ide o empirické pravidlo, ktoré udáva
ekonomická teória, je však len približné a nemusí presne fungovať. To
však nemení fakt, že ide o orientačné a užitočné vodidlo pre tvorcov
hospodárskej politiky. Znížiť súčasnú nezamestnanosť (21 percent) na
vládou sľubovanú 10 - percentnú ku koncu volebného obdobia je preto
už iba utópiou. Mimoriadnou utópiou, vzhľadom na to, že rast HDP by
musel predstavovať nie niečo vyše 2 percent, ale aspoň desaťnásobne
viac. Samozrejme, takýto rast nikto nikdy nezaznamenal. Nevedno odkiaľ
čerpala optimizmus vládna koalícia, ale znižovať sa v očiach najmä
odbornej verejnosti ohľadom takýchto prognóz, či sľubov o
dvojnásobných platoch, naozaj nemusela.
O príčinách hrozivej nezamestnanosti sa už popísalo veľa. Dokonca niektorí už predpísali aj liek na zázračné
vyliečenie. Taký však neexistuje. Pravda, aj keď veľmi trpká, je taká, že jediným liekom je naštartovanie výrazného
hospodárskeho rastu pri neporušení zatiaľ ešte krehkej makroekonomickej stability. Ten možno naštartovať hlavne
už roky deklarovaným zlepšením podmienok pre malých a stredných podnikateľov a prílevom priamych
zahraničných investícií (PZI). V oblasti PZI vláda vykonala potrebné kroky, otázkou zostáva, či prostredie pre
zahraničných investorov na Slovensku bude lukratívnejšie ako v okolitých štátoch. Množstvo fyzického kapitálu
bolo vždy základom teórií vysvetľujúcich hospodársky rast. Ak doň však chceme investovať, musíme buď zvýšiť
úspory, alebo mať prístup k zahraničným úsporám vo forme úverov, alebo PZI. Väčší prílev zahraničných investícií
by mohol nastať po reforme verejnej správy a po presune kompetencii na samosprávu. Potvrdzuje to aj skúsenosť z
Maďarska.
Riziko, že vláda sa bude snažiť dobehnúť zameškané pomocou expanzívnej politiky, je síce nízke, ale nie nereálne.
Aj to je jeden zo spôsobov, ako uspieť vo voľbách. Tým by sa však porušila tak ťažko budovaná makroekonomická
stabilita, čo si neželá nikto. Vláda by sa preto mala sústrediť na tvorbu kvalitného podnikateľského prostredia,
pokračovať v potrebných reformách a vysvetliť občanom, prečo v najbližšom období k mimoriadnemu poklesu
nezamestnanosti nedôjde.
O príčinách hrozivej nezamestnanosti sa už popísalo veľa. Dokonca niektorí už predpísali aj liek na zázračné
vyliečenie. Taký však neexistuje. Pravda, aj keď veľmi trpká, je taká, že jediným liekom je naštartovanie výrazného
hospodárskeho rastu pri neporušení zatiaľ ešte krehkej makroekonomickej stability. Ten možno naštartovať hlavne
už roky deklarovaným zlepšením podmienok pre malých a stredných podnikateľov a prílevom priamych
zahraničných investícií.
KRACHMI NEBANKOVÝCH SUBJEKTOV
PRIŠLI SLOVÁCI UŽ O 4 MILIARDY

Graf SME
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Názvom nebankové subjekty sú označované spoločnosti, čo vyberajú peniaze od ľudí spôsobmi, ktoré
nevyžadujú žiadnu licenciu alebo povolenie od štátu. Preto nepodliehajú žiadnej kontrole a nemajú
povinnosť zverejňovať údaje o svojom hospodárení.
Fungovanie mnohých takýchto firiem pripomína pyramídové hry. Nebankový subjekt na základe
masívnej reklamy a vysokých úrokov presvedčí ľudí, aby mu zverili svoje úspory, tvrdí šéf
vyšetrovateľov Jaroslav Ivor. Časť vybraných peňazí spoločnosť spravidla investuje do reklamy, aby
získala ďalších klientov.
Podľa Ivora práve vklady druhej vlny klientov zabezpečia nebankovému subjektu, že dokáže vyplatiť
úroky tým, čo vložili peniaze medzi prvými. Nebankový subjekt však tvrdí, že zisk klienta je
výsledkom dobrého investovania spoločnosti. Klient spokojný s výnosom je potom náchylnejší nechať
svoje peniaze a prípadne aj úroky v nebankovom subjekte, aby ich ďalej zhodnocoval.
Ak sa zastaví prílev vkladov, firma už nemôže ďalej fungovať a blíži sa krach. Skôr, ako sa firma
dostane do problémov, sa majitelia stiahnu, vyčistia bankové účty a zametú stopy. „Náhrada škody je
vtedy už nemožná,“ dodal Ivor. Podľa materiálu, ktorý vypracovala Asociácia správcovských
spoločností, Slováci už takto prišli o 4 miliardy korún, keď skrachovalo viac ako dvadsať nebankových
subjektov. (gk)

Úrad pre finančný trh bude regulovať nebankové subjekty
BRATISLAVA - Od 1. januára 2002 by mala byť účinná novela zákona o cenných papieroch, ktorou
chce ministerstvo financií sprísniť podmienky pre podnikanie tzv. nebankových subjektov a kontrolu
nad nimi. Dozor nad nebankovými subjektmi by mal od tohto termínu vykonávať Úrad pre finančný trh
(ÚFT).
Okrem bežného právneho rámca pre všetky obchodné spoločnosti nepodliehajú v súčasnosti tieto
firmy, ktoré ponúkajú občanom vysoké a často až nereálne zhodnotenie, takmer žiadnej regulácii. Na
tlačovej konferencii to povedala ministerka financií Brigita Schmögnerová
Nebankové subjekty, ak budú chcieť ponúkať možnosti investovania na základe verejnej výzvy, budú
musieť predložiť ÚFT investičný prospekt. Súčasťou prospektu budú podľa ministerky informácie o
tom, do čoho chce firma investovať peniaze získané na základe verejnej výzvy. Prospekt bude tiež
obsahovať údaje o firme, o jej štatutárnych orgánoch, predmete podnikania, finančnej situácii za
posledné dva roky podložené aj výročnými správami či údaje o aktivitách spoločnosti. Povinnosť
predložiť investičný prospekt nebudú mať tie spoločnosti, do ktorých investujú len právnické osoby,
alebo kde počet investorov nepresiahne 30.
Nebankové subjekty budú musieť vo svojom prospekte, ako aj vo svojich propagačných materiáloch
poukázať aj na riziká zvoleného spôsobu investovania. Podľa pripravovanej novely zákona o cenných
papieroch nebankové subjekty nebudú môcť vo svojich reklamných materiáloch zverejňovať
informácie, ktorých pravdivosť sa nedá hodnoverne overiť. ÚFT bude mať podľa B. Schmögnerovej
právomoc zakázať zverejnenie informácií, ktoré nebudú vyhovovať kritériám alebo sú zjavne klamlivé.
Nebankové subjekty budú tiež musieť predkladať výsledky hospodárenia polročne.
Rezort financií chcel pôvodne zabezpečiť reguláciu nebankových subjektov osobitným zákonom,
nakoniec sa však z technických dôvodov rozhodol uprednostniť novelizáciu zákona o cenných
papieroch. Ministerstvo financií chce podľa slov svojej šéfky zapracovať do pripravovanej novely
Obchodného zákonníka aj obmedzenie inštitútu tichého spoločenstva. To má podľa nej tiež prispieť k
zvýšeniu ochrany občanov, ktorí sa rozhodnú investovať do tzv. nebankových subjektov.
Nebankové subjekty doteraz vyzbierali od verejnosti podľa údajov Asociácie správcovských spoločností
okolo 12 mld. Sk. Občania z tohto už nenávratne prišli takmer o 4 mld. Sk. Priemerná životnosť
doteraz skrachovaných nebankových subjektov je približne 4 roky. Ministerstvo financií v súčasnosti,
podľa generálneho riaditeľa sekcie finančného trhu Františka Palka, analyzuje objem investícií do
nebankových subjektov, preto zatiaľ informácie neposkytne. Ministerka financií však očakáva, že po
účinnosti novely zákona o cenných papieroch sa objem vkladov do týchto spoločností zníži.
Za nebankové subjekty sa vo všeobecnosti považujú spoločnosti, ktoré poskytujú finančné služby
porovnateľné s bankami. Na obmedzenie v zákone o bankách, podľa ktorého môžu zhromažďovať
peňažné prostriedky a poskytovať úvery len bankové subjekty, reagovali tieto spoločnosti
predovšetkým uzatváraním zmlúv o tichom spoločenstve podľa Obchodného zákonníka. Sľubované
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výnosy často prevyšovali úroky z vkladov v bankách, kde však ochranu vkladov zabezpečuje zákon.
(sita)

Štát chce kontrolovať nebankové subjekty
BRATISLAVA – Ministerstvo financií pripravuje zákon, pomocou ktorého by dostal pod štátnu kontrolu
podnikanie tzv. nebankových subjektov. Novela zákona o cenných papieroch, ktorá bude túto otázku
riešiť, by mala vstúpiť do platnosti v januári budúceho roka, povedala ministerka financií Brigita
Schmögnerová. Pôvodne mal byť kvôli vytvoreniu dohľadu nad nebankovými spoločnosťami vytvorený
osobitný zákon, nakoniec sa však ministerstvo rozhodlo pre novelu existujúceho zákona o cenných
papieroch.
Hlavnou myšlienkou novely bude rozšíriť dozor štátu aj na tie firmy, ktoré zhromažďujú peniaze od
občanov na základe verejnej výzvy. „Chceme viac ochrániť tých, čo v dobrej viere investujú do
nebankových subjektov,“ povedala Schmögnerová. Táto ochrana však nebude stopercentná a
nevznikne ani žiadny systém ochrany vkladov, zdôraznila ministerka. Aj keď ochrana vkladateľov by
mala vďaka novele stúpnuť, je v prvom rade na občanovi, aby zvážil, či je reklama seriózna, a sám sa
musí rozhodnúť, či investuje, povedal štátny tajomník ministerstva financií Viliam Vaškovič.
Firmy, ktoré vyberajú peniaze od občanov na základe verejnej výzvy, budú musieť predložiť Úradu pre
finančný trh (ÚFT) investičný prospekt. Súčasťou takéhoto prospektu budú údaje o firme, jej
predstaviteľoch a o výsledkoch za posledné roky potvrdené audítorom a ďalšie. Okrem toho prospekt
bude musieť obsahovať informácie o tom, ako chce spoločnosť zhodnocovať vložené peniaze, pričom
ÚFT by mal posúdiť, či spoločnosť môže uvedenými spôsobmi dosiahnuť sľúbené zhodnotenie.
Ak by reklamná kampaň nebankového subjektu nebola v súlade s tým, čo predložila spoločnosť vo
svojom prospekte, ÚFT ju bude môcť zakázať. Okrem toho štát chce, aby nebankové subjekty vo
svojich materiáloch upozornili na riziká tohto spôsobu investovania a nemohli zverejňovať informácie,
ktoré sú klamlivé alebo ich pravdivosť sa nedá hodnoverne overiť. Nebankové subjekty budú zároveň
musieť zo zákona polročne zverejňovať svoje hospodárske výsledky.
Schmögnerová okrem toho dodala, že rezort financií chce zapracovať do pripravovanej novely
Obchodného zákonníka zmeny týkajúce sa inštitútu tichého spoločníka, ktorý niektoré nebankové
spoločnosti využívajú na výber vkladov. Ministerstvo chce konkrétne vymedziť podmienky, kedy sa
inštitút tichého spoločníka môže použiť, aby nedochádzalo k jeho zneužitiu.
Ministerka financií nevylúčila možnosť, že v dôsledku novely zákona o cenných papieroch niektoré
nebankové subjekty skrachujú. Povolenie od ÚFT na pokračovanie predaja svojich produktov nemusia
dostať všetky nebankové subjekty, čím sa im zastaví prílev peňazí. „Ako bude takáto inštitúcia
reagovať, či skrachuje, uvidíme,“ dodala ministerka.
GABRIEL KÁDASI

Ochrana nebankových klientov sa zvýši
BRATISLAVA - Návrh nového zákona o cenných papieroch a investičnej službe výrazne rozšíri
kompetencie Úradu pre finančný trh (ÚFT) a prinesie tak možnosti širšieho štátneho dozoru nad
obchodníkmi s cennými papiermi aj tzv. nebankovými subjektmi. Uviedol to generálny riaditeľ sekcie
finančného trhu na Ministerstve financií SR František Palko. Návrh zákona bude podľa neho vo vysokej
miere kompatibilný s právom Európskej únie (EÚ).
Podľa nového zákona budú musieť nebankové subjekty oboznamovať ÚFT s auditovanou správou o
výsledkoch hospodárenia.
Zavedie sa aj garančný fond investorov, do ktorého budú povinne prispievať obchodníci s cennými
papiermi, bude teda obdobou Fondu ochrany vkladov, ktorý chráni klientov bánk. Zákon umožní ÚFT
sledovať pôvod finančných zdrojov vložených do základného imania obchodníkov s cennými papiermi a
akcionárov. „Významným prínosom rekodifikovaného zákona bude umožnenie vykonávania dozoru
úradom nielen na individuálnom, ale aj konsolidovanom základe,“ povedal Palko. „Prioritou je, aby sa
fungovanie a hospodárenie obchodníkov vyvíjalo na princípe bezpečného a obozretného podnikania.“
ÚFT bude mať k dispozícii údaje nielen od samotného obchodníka, ale aj od spoločností, s ktorými je
spojený - teda od akcionárov a dcérskych spoločností
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Nebankové subjekty neinvestujú tak, ako sľubujú
BRATISLAVA – Veľká časť nebankových subjektov na Slovensku používa peniaze svojich klientov na
úplne iné účely, než na aké sľubujú. Peniaze, za ktoré sľubujú nadštandardne vysoké úroky, investujú
do celého spektra činností – od reklamy, nákupov médií až po financovanie autobazárov. Vyplýva to z
analýzy, ktorú vypracovala Asociácia správcovských spoločností (ASS).
Prvá skupina nebankových subjektov vyberá peniaze, aby z nich financovala svoju vlastnú
podnikateľskú činnosť. Patrí sem napríklad BMG Invest, Drukos-Výnos, 1. garantovaná a ďalšie. Druhá
skupina ponúka finančné služby, vo väčšine prípadov sú to úvery alebo lízing. Do tejto skupiny patria
spoločnosti ako AGW, SaS alebo dnes už neexistujúca Nick Finance.
Treťou skupinou sú spoločnosti, ktoré ponúkajú získanie finančných zdrojov a berú za to od
podnikateľa vopred províziu (napr. Boston Credit). Spoločnosti, o ktorých nie sú dostatočné údaje,
tvoria samostatnú štvrtú skupinu.
Okrem deklarovaných spôsobov investovania nebankové subjekty používajú nemalú časť získaných
peňazí na svoju reklamu a budovanie mena. Pri skrachovaných spoločnostiach bol „spôsob“ použitia
vyzbieraných vkladov zhodný – sprenevera. Nebankové subjekty majú vzťahy so svojimi klientmi
ošetrené rôznymi spôsobmi. Najčastejšie používaným spôsobom je zmluva o tichom spoločenstve,
ktorou sa ich klienti stávajú aktérmi ich podnikania. Okrem toho využívajú aj zmluvu o združení,
mandátnu zmluvu, zmluvu o správe finančných prostriedkov alebo o pôžičke.
Spoločnosť 1. garantovaná napríklad získava zdroje predajom svojich akcií a súčasne 1. dôchodková
podpíše s akcionárom (vkladateľom) zmluvu o termínovanej kúpe týchto akcií. Spoločnosť získané
prostriedky používa na rôzne podnikateľské aktivity, ako napríklad kúpa akcií SKI Jasná, Slovenskej
životnej poisťovne – Kontinuita a ďalších.
Drukos-Výnos používa peniaze na lízingovú činnosť. „Keďže lízingový trh je vysoko konkurenčným
prostredím, len ťažko sa tu dajú dosahovať nadpriemerné zisky,“ varuje ASS. Združenie Vaša vlna
privatizácie sa chce zapojiť do predaja strategických podnikov, no peniaze v súčasnosti ukladá len na
termínované účty v bankách.
BMG Invest a Horizont Slovakia o. c. p. vydávajú veľké prostriedky na reklamu s cieľom vybudovať
imidž veľkej silnej firmy a získať nové vklady. Horizont, ktorý dosiahol v minulom roku stratu 900
miliónov korún, investuje najmä do médií, nehnuteľností a obchodnej činnosti. Vladimír Fruni,
prezident Horizontu na správu reagoval slovami, že „jeho skupina podniká transparentne, vďaka čomu
B. M. G. pôsobí na trhu už sedem rokov“.
V súčasnosti už nefungujúca rakúska spoločnosť Trends Trading doma vôbec nepôsobila, sústredila sa
len na Slovensko, Česko, Maďarsko a podobné nerozvinuté krajiny. Firma ponúkala sprostredkovanie
obchodov s derivátmi na komodity. Trends Trading mal neobmedzené právo disponovať peniazmi
klienta, ktoré mali byť použité na investovanie na komoditných burzách. Podvod bol v tom, že ani
jeden obchod sa neuskutočnil, ale peniaze odišli prostredníctvom siete „brokerov“ do nenávratna.
Spoločnosť však informovala klienta, že obchod nevyšiel a jeho stratu vyčíslila spätne na základe
grafov vývoja rôznych komodít.
„Spoločnosti, ktoré sľubujú sprostredkovanie získania kapitálu, od podnikateľov zoberú peniaze na
vybavenie úveru alebo iných zdrojov, ktoré budú použité napríklad ako úplatok,“ zdôrazňuje asociácia.
GABRIEL KÁDASI

14.2. PROSPERITA: Švýcarsko - země úspěchu
Vilém Vácha

Švýcarsko je dnes třetí až čtvrtá kapitálová mocnost světa, s velmi důležitým trhem akcií, obligací, cizích
měn, finančních derivátů a zlata, s minimálně inflační měnou. Přitom má přibližně poloviční rozlohu
(41.285 km2) a menší populaci (7.096.800 obyvatel) než Česká republika. V roce 1999 mělo Švýcarsko
hrubý národní produkt 38350 dolarů na osobu, což bylo třetí místo za Lucemburskem a
Lichtenštejnskem. Pro srovnání: americký HNP per capita činil v tomtéž roce 30600 dolarů (Švédsko
25040 dolarů, Itálie 19710 dolarů, Portugalsko 10600 dolarů, Česká republika 5060 dolarů, Zimbabwe
520 dolarů).
Švýcarsko vzniklo jako stát dne 1. 8. 1291, kdy tři lesní kantony Schwyz, Uri a Unterwalden vytvořili věčný
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spolek (der ewige Bund) na obranu proti Habsburkům. Po kantonu a jeho hlavním městě Schwyz, tento
státní útvar byl pojmenován Švýcarsko. Tato jeho původní podoba Spříseženstvo (Eidgenossenschaft),
bylo postupem času zvětšeno o další území, takže dnes tvoří Švýcarskou konfederaci 23 kantonů, z toho
3 kantony se vždy dělí na 2 polokantony, tedy 26 kantonů a polokantonů. Hlavním městem je od roku
1848 Bern, ale ekonomickým centrem země je Curych.
To, že se Švýcarsko, ale stalo bohatou zemí je díky jeho přeměně po občanské válce v roce 1847. Díky
myšlenkám, které vítězové po této válce prosadili.
Tyto myšlenky vlastně vyvěrají z myšlení Guillaume Henri Dufoura (narodil se dne 15. 9. 1787, zemřel
dne 14. 7. 1875) náčelníka švýcarského štábu armády, který ve švýcarské občanské válce v bitvě u
Gislikonu v létě 1847 porazil jižní separatistické švýcarské kantony tzv. Sonderbund, kteří byli
podporováni okolními státy. Dufour ve spolupráci s prvním prezidentem Švýcarska Jonasem Furrerem
(byl prezidentem v letech 1848, 1852, 1855 a 1858) a dalšími, právě po této občanské válce, když hledali
co zapříčinilo neúspěch švýcarské státní ideologie před rokem 1847, přišli na to, že to byly právě špatné
právní předpisy (ústavní právo, trestní, správní, procesní, finanční, občanské, obchodní, pracovní a další
právo).
Švýcarsko před rokem 1847 byla země v hluboké společenské depresi, protože za napoleonských válek
byla Napoleonovým satelitem, jako Československo v letech 1948-1989 satelitem SSSR, ztratilo
napoleonskými válkami území a politický vliv v severní Itálii, dnešním východu Francie a jižním Německu
a zmítalo se ve vnitřních sporech a hledání spásy v okolních státech a to nakonec spolu s mizerným
právním stavem vedlo k občanské válce v roce 1847, ale jen díky nalezení chyb a jejich odstranění,
tj.zavedením kvalitního práva dle potřeb lidí a zdravého rozumu, se Švýcarsko stalo dnes jedním z
ekonomických center světa.
Tito reformátoři švýcarského právního systému chápali smysl státu jako dvojí:
1. Úkolem státu je ochrana jeho občanů a jejich majetku.
2. Stát zajistí svým občanům a právnickým osobám vymahatelnost práva.
Proto i přes negativní postoj tehdejších mocných států Francie, Rakouska a Pruska, prosadilo Švýcarsko
po této občanské válce dne

12. 09. 1848 novou ústavu, ale i další zákony.
Švýcaři začali totiž tak, že vše staré zrušili a začali tvořit nové kvalitní
zákony a následné právní reformy, včetně nové ústavy z 31. 01. 1874.
Tyto zákony prosadily majetkové, sociální, bezpečnostní, osobní a
jiné jistoty obyvatel Švýcarska, tj. vysoce kvalitní ústavní, trestní,
správní, procesní, finanční, občanské, obchodní, pracovní a další
právo, které i dnes patří k nejlepším na světě.
Zajímavé je, že tyto právní reformy pomohly k zahraničněpolitické stabilitě Švýcarska. Protože ani při
válkách za sjednocení Itálie (v letech 1859-1870) a Německa (v letech 1864-1871), v 1.světové válce ani
v 2.světové válce nebylo Švýcarsko napadeno, přestože se tato myšlenka v bojujících státech občas
vyskytla. Stejně tak v 2. polovině 20.století zde nebyly výraznější teroristické akce. Švýcarsko má stabilitu
a bezpečnost založenou na tom, že v případě, že ho někdo napadne nebo bude dělat potíže, přijde o své
peněžní prostředky.
To vedlo ostatní státy k tomu, že zajistily a dodržovaly neutralitu Švýcarska. Ale Švýcarsko toto dokázalo
jedině díky svým právním předpisům, které do země láká finance z celého světa a zaručují jejich
vlastníkovi, že bez jeho vůle nemůže s financemi nikdo manipulovat.
Je to vlastně know-how švýcarského úspěchu. Dnes je Švýcarsko díky této politice jednou ze zemí
nejdůvěryhodnějších pro investice a vede dokonce před USA, Japonskem a Německem. Fakt, že se
stalo jedním z ekonomických center současného světa, umožňuje vysokou životní úroveň
obyvatelstva. Všichni obyvatelé Švýcarska se proto ztotožňují se svým státem, nemusejí k tomu
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být vůbec nuceni.

V sekundárním efektu to vedlo k minimální inflaci měny, ohromnému
rozvoji bankovního sektoru, vzrůstu hospodářské a politické moci
Švýcarska a vzrůstu životní úrovně obyvatel. Tato změna byla tak
výrazná, že před touto změnou měli občané ke svému státu vztah jako
většina dnešních občanů České republiky, tj. apatie vůči událostem,
korupce, hospodářské problémy, zločinnost, inflace měny, hledání
spásy v zahraničí atd., ale stačilo udělat právní změnu, tj. zavedení
lepších zákonů, a občané Švýcarska jsou od té doby jedni z nejvíce
loajálních a spokojených občanů svého státu. Zájemcům, kteří mají hlubší zájem
o úspěch Švýcarska, můžu jen doporučit prostudování jejich právní předpisy, neboť tento článek nemůže
postihnou a popsat všechny platné právní předpisy ve Švýcarsku.
Švýcarské právo se stalo vzorem pro další státy. President Mustafa Kemal Paša (Atatürk, v čele státu byl
v letech 1923-1938), když po 1.světové válce konsolidoval zbídačené a poražené Turecko, právě
zavedením právních předpisu vycházejících ze švýcarského práva, např.převzetí švýcarského
občanského zákoníku, pomohl znovu Turecku nastoupit cestu stabilního a silného státu Blízkého
východu.
Švýcarské právo se stalo především inspirací, po 1.světové válce práva v Lichtenštejnska (viz můj článek
Střední Evropa: Co je příčinou ekonomického úspěchu Lichtenštejnska a Švýcarska). Díky tomuto právu
se stalo Lichtenštejnsko bohatým, stabilním a spořádaným státem.

Na peniaze za dlhopisy čaká 42 000 ľudí

Klienti Goldsmith & Laroche sa na stretnutí v Košiciach dohodli na podaní
hromadného trestného oznámenia.

FOTO PRE SME – JUDITA ČERMÁKOVÁ
KOŠICE, BRATISLAVA – Obchodník s cennými papiermi Goldsmith &
Laroche vyrába vrásky na čelách svojich klientov už tretí rok. V roku
1998 skupovala firma dlhopisy FNM, za ktoré sľubovala do 25 dní vyplatiť viac ako päťtisíc korún.
Nezaplatila. Až vlani sa zaviazala, že záväzky uhradí do konca roka 2000. To verejne potvrdil aj
predseda predstavenstva spoločnosti Herman Košta.
V tom čase už klienti disponovali výpismi, z ktorých bolo zrejmé, že firma ich dlhopisy predala.
Záväzky si však ďalej neplnila. Košta s bratom Adriánom, ktorý je členom predstavenstva, na námietky
klientov nereagoval, lebo „to zaberá veľa času a papierovania“. Postupne zrušili a utajili všetky
telefonické kontakty na seba aj sídlo firmy a komunikujú výlučne cez P. O. BOX. V súčasnosti podávajú
na firmu trestné oznámenia tisícky občanov z celého Slovenska.
Hodnota 567 miliónov
Celkovo firme Goldsmith & Laroche zverilo dlhopis FNM viac ako 42-tisíc ľudí, za ktoré mala firma
dostať približne 210 miliónov. Dnes má spomínané množstvo cenných papierov hodnotu asi 567
miliónov korún.
Podľa informácie generálnej riaditeľky RM-Systému Dariny Huttovej firma predala dlhopisy FNM už v
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prvých fázach obchodovania s dlhopismi v cenovom rozpätí od 5400 do 8000 korún. Z nich však
svojich mandantov nevyplatila. „Spoločnosť ich použila na investíciu, ktorou o balík peňazí prišla,“
hovorí Huttová. Konkretizovať obchod a partnera odmietla. Povedala iba, že ide o bankovú inštitúciu.
Na korešpondenciu s nespokojnými klientmi minul RM-Systém 3,5 milióna korún.
Prišli o licenciu
Spoločnosť Goldsmith & Laroche podnikala na kapitálovom trhu bez licencie. Prišla o ňu v roku 1999
pre nesplnenie podmienok vyplývajúcich zo zákona. RM-Systém firme napriek tomu počas minulého
roka dovolil predávať dlhopisy.
„Pokiaľ občan dal plnú moc na dlhopis a svoj podpis úradne overil, boli splnené podmienky na podanie
pokynu v jeho mene na RM-Systéme. Ten nie je budovaný na členskom princípe iba pre obchodníkov s
cennými papiermi, ale umožňuje poskytovanie služieb aj pre fyzické osoby. Ktorákoľvek osoba teda
môže aj bez licencie podať pokyn na predaj alebo kúpu dlhopisu, ak má úradne overené poverenie od
mandanta,“ hovorí Huttová.
Koniec zmluvy
RM-Systém so spoločnosťou Goldsmith & Laroche ukončil zmluvu o postavení osobitného zákazníka.
„Boli preukázateľne porušené pravidlá poctivého obchodného styku a navyše si tento obchodník s
cennými papiermi nesplnil svoju povinnosť zo zákona, v dôsledku čoho prišiel o povolenie podnikať. To
však preukázala až kontrola na jar roku 2000,“ vysvetľuje Huttová.
Polícia pátra
Podvodom sa zaoberá už aj polícia. „Začali sme preverovať trestné oznámenia na Goldsmith & Laroche
v súvislosti so zadržiavaním finančných prostriedkov získaných predajom dlhopisov FNM. Firmu
podozrievame zo spáchania trestných činov proti hospodárskej sústave a proti majetku,“ informoval
zástupca Okresného úradu vyšetrovania v Banskej Bystrici Piterka. Preverovanie trestných oznámení
by sa malo skončiť do konca júna 2001.
SAMO SEMAN
Diskusia k tomuto článku:
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Splnomocnenec Nižňanský: Model 8+8 zmrzačí
Slovensko

Zahraniční hostia nechcú hovädzie, ale jelenie
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