Metodické usmernenie
k výpočtu úroku za obdobie odkladu úhrady odvodu
podľa § 30o ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 67/2020 Z. z.
o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so
šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č.
156/2020 Z. z.
Úrad pre reguláciu hazardných hier vydáva podľa § 77 ods. 9 písm. d) zákona č. 30/2019 Z. z.
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o hazardných
hrách“) toto metodické usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte úroku
za obdobie odkladu úhrady odvodu podľa § 30o ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 67/2020 Z. z.
o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 156/2020 Z. z. (ďalej len
„zákon o finančných opatreniach“):
Podľa § 30o ods. 1 písm. a) a b) zákona o finančných opatreniach je prevádzkovateľ hazardnej
hry podľa zákona o hazardných hrách povinný za obdobie odkladu úhrady odvodu podľa
zákona o hazardných hrách (ďalej len „odvod“) uhradiť úrok podľa Oznámenia Komisie o revízii
spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb (2008/C 14/2) (ďalej len „oznámenie
Komisie“).
Úrok sa vypočíta podľa tohto vzorca:
úrok = (suma odloženého odvodu * referenčná sadzba/365) * počet dní odkladu úhrady
odvodu.
Referenčná sadzba sa podľa oznámenia Komisie skladá zo základnej sadzby a z úverovej marže.
Základná sadzba
Základná sadzba je podľa oznámenia Komisie založená na 1-ročných sadzbách na peňažnom
trhu (základom výpočtu je 1-ročný IBOR), pričom o určení základnej sadzby platnej na príslušné
obdobie pre každý členský štát Európskej únie informuje Európska komisia. Základné sadzby
platné na príslušné obdobie pre výpočet referenčnej sadzby a diskontnej sadzby v Slovenskej
republike sú zverejnené na webovom sídle www.statnapomoc.sk/Legislatíva/Diskontné a
referenčné sadzby (http://www.statnapomoc.sk/?p=4966).

Príklad č. 1:
Prevádzkovateľ hazardnej hry mal splatnú polovicu odvodu v sume 1.000.000,- eur dňa 30. apríla
2020 (situácia podľa § 30o ods. 1 písm. a) zákona o finančných opatreniach). Prevádzkovateľ
hazardnej hry uhradil (uskutočnilo sa odpísanie z účtu prevádzkovateľa hazardnej hry vedeného
v banke) celú túto polovicu odvodu až dňa 15. augusta 2020. Aká základná sadzba sa použije za
obdobie tohto odkladu úhrady odvodu?

Keďže počas celkového obdobia odkladu úhrady odvodu došlo k zmenám základnej sadzby, pre
počet dní odkladu úhrady odvodu v mesiaci máj 2020 sa použije základná sadzba vo výške -0,31
% p. a., pre počet dní odkladu úhrady odvodu v mesiaci jún 2020 sa použije základná sadzba vo
výške -0,22 % p. a., pre počet dní odkladu úhrady odvodu v mesiaci júl 2020 sa použije základná
sadzba vo výške -0,15 % p. a. a pre príslušný počet dní odkladu úhrady odvodu v mesiaci august
2020 sa použije základná sadzba vo výške -0,11 % p. a.

Príklad č. 2:
Situácia a parametre situácie sú rovnaké ako v príklade č. 1. Aký je celkový počet dní odkladu
úhrady odvodu?
Keďže podľa § 14 ods. 12 písm. a) zákona o hazardných hrách sa v takomto prípade za deň
úhrady odvodu považuje deň odpísania požadovanej sumy z účtu prevádzkovateľa hazardnej hry
(15. august 2020), obdobie odkladu úhrady odvodu začína dňom nasledujúcim po dni splatnosti
odvodu, t. j. dňom 1. mája 2020 a končí dňom predchádzajúcim dňu úhrady odvodu, t. j. dňom
14. augusta 2020 (obdobie odkladu úhrady odvodu je od 1. mája 2020 do 14. augusta 2020
vrátane), to znamená celkový počet dní odkladu úhrady odvodu je 106 dní, a to za mesiac máj
31 dní, za mesiac jún 30 dní, za mesiac júl 31 dní a za mesiac august 14 dní.
Úverová marža
Úverová marža sa podľa oznámenia Komisie uplatňuje v závislosti od ratingu konkrétneho
podniku a ním ponúknutého kolaterálu, pričom sa určí podľa výsledku kombinácie týchto
dvoch faktorov (ratingová kategória a kolateralizácia) vychádzajúceho z tabuľky „Úverové
marže v bázických bodoch“ uvedenej v oznámení Komisie (str. C 14/8).
Rating môže prevádzkovateľ hazardnej hry získať od špecializovanej ratingovej agentúry,
pričom akceptované sú na tento účel aj ratingy pridelené prevádzkovateľom hazardných hier
zo strany bánk alebo audítorov.
Vzhľadom na skutočnosť, že podľa § 67 zákona o hazardných hrách slúži finančná zábezpeka
aj na vysporiadanie záväzkov prevádzkovateľa hazardnej hry z odvodov, miera kolateralizácie
záväzku z odloženého odvodu sa, v súlade s oznámením Komisie, určí takto:
➢ vysoká kolateralizácia: výška finančnej zábezpeky predstavuje viac ako 70 % sumy
odloženého odvodu;
➢ stredná kolateralizácia: výška finančnej zábezpeky predstavuje od 40 % do 70 % sumy
odloženého odvodu;
➢ nízka kolateralizácia: výška finančnej zábezpeky predstavuje menej ako 40 % sumy
odloženého odvodu.
Pre prevádzkovateľov hazardných hier, ktorí nemajú úverovú históriu alebo v prípade ratingu
vychádzajúceho zo súvahy, ako sú niektoré spoločnosti so špeciálnym určením alebo
začínajúce spoločnosti, by podľa oznámenia Komisie mala byť úverová marža najmenej 400
bázických bodov, t. j. 4,00 % p. a. (v závislosti od disponibilných záruk), pričom úverová marža
by nemala byť nikdy nižšia ako marža, ktorá by platila pre materskú spoločnosť.

Príklad č. 3
Situácia a parametre situácie sú rovnaké ako v príkladoch č. 1 a 2. Prevádzkovateľovi hazardnej
hry bol pridelený rating BB, čo znamená uspokojivý rating. Výška finančnej zábezpeky zloženej
prevádzkovateľom hazardnej hry presahuje sumu odloženého odvodu, čo znamená vysokú
kolateralizáciu. Aká úverová marža sa uplatní pre tohto prevádzkovateľa hazardnej hry? Aká je
referenčná sadzba za obdobie odkladu úhrady odvodu? Aká je celková výška úroku za celé
obdobie odkladu úhrady odvodu?
Keďže prevádzkovateľ hazardnej hry získal uspokojivý (BB) rating a jeho odložený záväzok
z odvodu má (mal) vysokú kolateralizáciu, z kombinácie týchto faktorov (ratingová kategória
a kolateralizácia) úverová marža podľa príslušnej tabuľky vychádza 100 bázických bodov, t. j.
1,00 % p. a. Keďže počas celkového obdobia odkladu úhrady odvodu došlo k zmenám základnej
sadzby, pre počet dní odkladu úhrady odvodu v mesiaci máj 2020 sa použije referenčná sadzba
vo výške 0,69 % p. a. (základná sadzba -0,31 % p. a. + úverová marža 1,00 % p. a.), pre počet dní
odkladu úhrady odvodu v mesiaci jún 2020 sa použije referenčná sadzba vo výške 0,78 % p. a.
(základná sadzba -0,22 % p. a. + úverová marža 1,00 % p. a.), pre počet dní odkladu úhrady
odvodu v mesiaci júl 2020 sa použije referenčná sadzba vo výške 0,85 % p. a. (základná sadzba
-0,15 % p. a. + úverová marža 1,00 % p. a.) a pre príslušný počet dní odkladu úhrady odvodu
v mesiaci august 2020 sa použije referenčná sadzba vo výške 0,89 % p. a. (základná sadzba vo
výške -0,11 % p. a. + úverová marža 1,00 % p. a.). Keďže počas celkového obdobia odkladu
úhrady odvodu došlo k zmenám referenčnej sadzby, úrok za celé obdobie odkladu úhrady odvodu
sa vypočíta ako súčet
• úroku za mesiac máj 2020, ktorý je 586,03 EUR = (1.000.000 EUR * 0,69 % p. a./365) * 31 dní,
• úroku za mesiac jún 2020, ktorý je 641,10 EUR = (1.000.000 EUR * 0,78 % p. a./365) * 30 dní,
• úroku za mesiac júl 2020, ktorý je 721,92 EUR = (1.000.000 EUR * 0,85 % p. a./365) * 31 dní
a
• úroku za mesiac august 2020, ktorý je 341,37 EUR = (1.000.000 EUR * 0,89 % p. a./365) * 14
dní,
to znamená úrok za celé obdobie odkladu úhrady odvodu predstavuje 2.290,42 eura.
Výšku úroku za obdobie odkladu úhrady odvodu oznámi Úrad pre reguláciu hazardných hier
prevádzkovateľovi hazardnej hry až po úhrade odloženého odvodu alebo jeho časti v zákonom
stanovenej lehote, keď budú známe všetky skutočnosti potrebné pre jeho výpočet, pričom
rating pridelený konkrétnemu prevádzkovateľovi hazardnej hry musí byť Úradu pre reguláciu
hazardných hier predložený bezodkladne po jeho pridelení, najneskôr však do 31. decembra
2020, kedy uplynie posledná lehota na odklad úhrady odvodu podľa § 30o ods. 1 zákona
o finančných opatreniach.
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