
Ekonómia začala výraznejšie využívať experimentálne prístupy v testovaní účinnosti
behaviorálnych intervencií vďaka behaviorálnej vede a jej hlavnými predstaviteľmi: Cass R.
Sunstein a neskorší laureáti Nobelových cien Daniel Kahneman a Richard Thaler.

Behaviorálne experimenty zamerané na zlepšenie dodržiavania platobnej disciplíny dani a
poplatkov v rôznych krajinách sveta ukazujú, že spravidla nenákladné behaviorálne
intervencie umožňujú aspoň čiastočne tento problém riešiť.

Nie vždy však behaviorálna intervencia dopadne podľa očakávaní. Čo dodržať a čoho sa
vyvarovať pri realizovaní experimentu?

6
Tipov pre behaviorálne
intervencie pri výbere

daní a poplatkov
 

Podpora zo strany
samosprávy

Vedenie samosprávy, kde sa
intervencia realizuje, musí byť

stotožnené s intervenciou, chápať
výhody, ktoré intervencie môže

priniesť, poznať úspešné príklady
intervencie zo zahraničia ale aj z

krajiny, v ktorej sa intervencia
realizuje

Save first, spend later

Vyberať len jeden typ dane/poplatku,
resp. zabezpečiť zloženie skupín s

dlžníkmi s rovnakým
proporcionálnym zastúpením

jednotlivých typov daní a poplatku.
 

Heterogenita
vzo

Heterogenita výskumnej
vzorky

Snažiť sa získať čo najviac informácií
o dlžníkoch: vek, pohlavie, rodinný

stav, dĺžka obdobia, za ktoré je
evidovaný nedoplatok

Dostatok informácií o
výskumnej vzorke



Časový faktor

I keď samospráva alebo tím realizujúci
intervenciu sa možno chce prezentovať,

že niečo inovatívne robí, počkať s tým
až po ukončení intervencie. Predčasné
zverejnenie informácie o experimente
ovplyvniť dlžníkov negatívne v zmysle,

že ľudia nemajú radi, keď sú
„manipulovaní”, keď na nich niekto

niečo testuje.

Podľa metodiky EAST sa odporúča
navrhovať behaviorálne intervencie tak,

aby boli jednoduché, atraktívne,
spoločenské a včasné. Najdôležitejší sa

javí byť faktor jednoduchosti –
zjednodušiť dlžníkom formu úhrady,

napr. zdôraznením kľúčových informácií
(čo treba zaplatiť, aká suma, na aký účet)

alebo pridaním QR kódu na
zrealizovanie platby.

EAST (Easy, Attractice, 
Social, Timely)

Medializácia behaviorálnej
intervencie

Odporúčania vznikli ako výstup aktivít uskutočnených v rámci projektu
podporeného Agentúrou pre vedu a výskum (APVV) s názvom Behaviorálne

intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných
politík (BIMS).

1. nastaviť dobrý časový harmonogram v
zmysle zladenia intervencie s termínmi

samospráv 
2. zohľadniť fakt, že dlžníci majú

zaužívané uhradiť platby samospráve až
ku konca roka, aj napriek tomu, že

pôvodný termín bol oveľa skôr a
odignorujú aj termín uvedený na

upomienke.

Časový harmonogram


