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Zhrnutie
Ústav verejnej politiky FSEV UK v Bratislave a Civita Center testovali behaviorálnu
intervenciu zameranú na zvýšenie miery platenia dlhov na poplatku za komunálny odpad.
Zavedenie intervencie bolo súčasťou projektu Behaviorálna politika pre mesto starajúce
sa o svojich občanov, ktorý nadväzuje na svetový trend s cieľom využiť behaviorálne
poznatky v prospech obyvateľov miestnej samosprávy. Táto správa z intervencie
predstavuje východiská, postup práce a čiastkové vyhodnotenie pokusu o podporenie
účinnosti miestnej politiky výberu daní a poplatkov prostredníctvom behaviorálnych
intervencií.
Intervencia formou pripomienky bola realizovaná v mesiaci október 2019, pričom
mapovanie agendy mesta a dizajnovanie intervencie prebehlo v mesiacoch máj 2018 apríl 2019. Experiment testoval účinnosť štandardnej pripomienky nedoplatku na
komunálnom odpade, a porovnával ju s účinnosťou dizajnovo zjednodušenej pripomienky
obohatenej o informačné zdôraznenie rizika dodatočných nákladov (intervencia 1), resp.
s účinnosťou zjednodušenej pripomienky obohatenej o varovanie pred dodatočnými
stratami v kombinácii s deskriptívnou sociálnou normou.
Tento experiment je v rámci projektu druhým v poradí, ktorý sa snaží testovať účinnosť
behaviorálnej intervencie pri výbere nedoplatkov na predmetnom poplatku. Prvý
experiment s rovnakým cieľom bol vykonaný v máji 2019, v ktorom bola intervencia
(štandardná pripomienka doplnená o leták zahŕňajúci informáciu zarámcovanú do
podoby sociálnej normy) preukázala ako o 7% účinnejšia než štandardná pripomienka.
V nasledujúcich častiach tohto textu predstavíme, čo vo všeobecnosti znamená
pristupovať k verejnej politike behaviorálne. Následne predkladáme metodológiu našej
práce, ktorú delíme na časť behaviorálneho auditu agendy poplatku za komunálny odpad
v meste Prievidza a samotný dizajn intervencie. Súčasťou metodológie je pomenovanie
teoretických východísk pre intervenciu. Následne popisujeme čiastočné výsledky
experimentu, ktoré v závere tohto textu interpretujeme aj vo forme odporúčania pre
verejnú politiku.
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1.

Predstavenie behaviorálnych prístupov vo verejnej
politike

Behaviorálna veda spája poznatky viacerých vedných odborov, ako sú mikroekonómia,
kognitívna psychológia a etika. Venuje sa štúdiu ľudského správania a definovaniu
systematického vplyvu interných a externých faktorov na výsledok individuálneho
rozhodovania a procesov s tým spojených. Na jej poznatky nadväzuje behaviorálna
verejná politika, ktorej význam spočíva v zohľadnení iracionálneho správania jednotlivcov
a hľadaní spôsobov, ako robiť účinnejšie verejné politiky.
Behaviorálny prístup k tvorbe a implementácií politík a poskytovaniu verejných služieb
inými slovami radí pristupovať k vykonávaniu tejto úlohu akoby s dizajnérskym myslením.
Ak tvorca či vykonávateľ verejnej politiky reflektuje tendencie občanov zjednodušovať a
prispôsobovať si realitu a robiť na základe takéhoto, zjednodušeného mentálneho modelu
rozhodnutia, ponúka sa mu možnosť zakročiť formou proaktívnej komunikácie,
pripomienok, navigácie, zrozumiteľného informovania či inej formy dômyselného dizajnu.
Behaviorálna verejná politika oceňuje a propaguje proaktívnu verejnú politiku, ktorá
zrozumiteľne informuje a včasne naviguje a teda investuje pozornosť i do tých
najmenších detailov v procese implementácií, a to najmä ak je jej úprimným cieľom
pomáhať občanom. Tejto zásady sa v našom experimente, ktorý v tejto Správe bližšie
predstavujeme, taktiež držíme.
Trend zavádzať behaviorálne poznania do procesov prijímania rozhodnutí v mestách je
pomerne nový, ale rýchlo sa šíriaci. Nielen vlády mnohých krajín, ale aj mestské úrady
vo viacerých krajinách vytvárajú svoje behaviorálne tímy. Príkladom je viac ako 100 miest
v USA, za ktorými stojí iniciatíva BLOOMBERG CITIES. Dané mestá si tak budujú
kapacity v oblasti práce s dátami a dôkazmi pri tvorbe verejných politík. Príkladom takejto
verejnej politiky môže byť intervencia vykonaná v meste Chicago, v ktorom sa rozhodli
bojovať s príliš vysokou spotrebou jednorazových plastových tašiek. Mesto sa spojilo s
behaviorálnym tímom ideas42, spolu s ktorým skúmalo vplyv zavedenia minimálnej, 7
centovej dane na plastové tašky na predajnosť týchto tašiek pri bežných nákupoch v
potravinách. Vychádzajúc z behaviorálnych princípov, medzi ktoré patrila napríklad
averzia voči strate, zaznamenali výskumníci významný pokles dopytu po plastových
taškách. Pred zavedením dane až 82 % nakupujúcich používalo jednorazové plastové
tašky. Aj napriek minimálnej výške dane sa tento počet po jej zavedení znížil o 27,7 %.
Naopak, zvýšil sa predaj papierových tašiek a aj ľudí, ktorí prestali tašky používať úplne1.
Pri riešení tohto problému sme využili postupy práce inšpirované poprednými
behaviorálnymi tímami zaoberajúcimi sa využívaním behaviorálnych poznatkov vo
verejnej politike. Zatiaľ čo britský The Behavioral Insights Team pomenoval svoj postup
1

Homonoff a kol. (2018).
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práce akronymom T.E.S.T.S.2, dánska konzultačná firma iNudgeYou v spolupráci s
OECD svoje postupy pomenovala akronymom BASIC3. V oboch prípadoch však ide v
princípe o využitie podobných metód v približne rovnakom logickom slede, bez ktorých
by bolo nadmieru komplikované vybrať vhodnú behaviorálnu intervenciu. Našu
metodológiu riešenia výziev verejnej politiky s použitím behaviorálnych vied nazývame
behaviorálny audit. V rámci behaviorálneho auditu prechádzame nasledovnými 5 fázami:
§
identifikáciou relevantného, behaviorálneho problému a pomenovanie cieľa
§
pochopenie faktorov problémového správania
§
výber vhodnej intervencie
§
experimentálny dizajn a testovanie
§
škálovanie formou odporúčaní pre verejnú politiku

2.

Predchádzajúce experimenty v oblasti výberu daní a
poplatkov

Výhodou nášho experimentu sú relatívne bohaté, celosvetové skúsenosti s využívaním
poznatkov behaviorálnych vied rovnako na podporu politiky výberu daní a poplatkov.
Úspechy a neúspechy predošlých výskumov sú zdrojom užitočných dát a skúseností pre
akýkoľvek výskum, ktorý sa pôvodnú myšlienku a postup snaží replikáciou overiť alebo
vylepšením testovacieho dizajnu posunúť o krok ďalej. Skvelou inšpiráciou je napríklad
experiment z Guatemaly4, v ktorom sa taktiež zamerali na úpravu architektúry voľby
daňovníkov v rámci ich životnej situácie. Za účelom podpory výberu daní a poplatkov
vytvorili a testovali listovú pripomienku, ktorú daňovníkom zasielali. V rámci experimentu
testoval hneď 5 alternatívnych verzií tejto intervencie, ktoré sa líšili v jednoduchosti
podania obsahu a v rámcovaní textu, ktoré v rámci listu komunikovalo hlavné posolstvo
jeho čitateľovi. Medzi testované rámce patrili napr. apel na sociálne normy, zastrašenie v
kombinácií so zdôraznením podozrenia, že ide o zámerné nezaplatenie dane, a v
neposlednom rade apel na národnú hrdosť a skupinovú identitu. Práve behaviorálna
úprava listu s použitím zastrašenia v kombinácií so zdôraznením podozrenia, že ide o
zámerné nezaplatenie dane sa ukázala byť najúčinnejšia.
Apel na sociálne normy v rámci štandardnej výzvy na zaplatenie sa už však už ukázal
ako účinný behaviorálny nástroj aj v iných experimentoch. Vo Veľkej Británii Spojenom
Kráľovstve5 bol napríklad takto zarámcovaný text pridaný do výzvy na celonárodnej
úrovni a prispel k vyzbieraniu štatisticky významne vyššej miery daní. Komplexný test
2

Pozri napr.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/62529/TLA1906126.pdf.
3
Pozri napr. https://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/W6%20Tim%20Pearse%20-%20final.pdf.
4
5

Kettle, S. a kol. (dátum publ. neznámy).
Hallsworth a kol. (2014)
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podobných, behaviorálnych nástrojov zverejnilo írske daňové a colné riaditeľstvo6, ktoré
s rovnakým cieľom ako vyššie spomínané experimenty otestovalo zastrašovanie,
zjednodušovanie a zdôrazňovanie, personalizáciu a apel na sociálne normy. Okrem
overenia hypotéz, že dômyselné rámcovanie textu listovej komunikácie na daňovníkom
sa oplatí vo všeob. investovať, írske experimenty vyzdvihli ako vysoko účinné najmä
kombinovanie viacerých posolstiev s rôznym rámcovaním v rámci jedného listu.
Podobným spôsobom sa zlyhanie daňovníkov v podobe nezaplatenia daní snažili riešiť
aj v Kanade7. Do komunikácie daňovníkov zúčastnených v experimente pridali
jednoduché a zrozumiteľné inštrukcie kde, ako a dokedy treba daň zaplatiť, čo sa v
porovnaní s komunikáciou bez inštrukcií ukázalo ako štatisticky významnejší spôsob
´postrčenia´ k splneniu si daňových povinností. Všetky tieto experimenty sa rovnako ako
my zamerali na úpravu architektúry voľby v rámci životnej situácie plnenia si daňových
povinností. Vo všetkých uvedených prípadoch bol podstatou intervencie dômyselný
redizajn listovej komunikácie, teda redizajn nástroja implementácie politiky výberu daní a
poplatkov. Na obsah a prevedenie má dosah len verejná správa, nie jednotlivci, ktorých
správanie má táto komunikácia nasmerovať. Z pohľadu jednotlivca je sú podobné listy
jednou z barličiek, od ktorej sa v rámci prežívania životnej situácie platenia daní môže
(ale nemusí) vedome alebo či nevedome odraziť pri rozhodovaní, ako sa zachovať. Sú
súčasťou vnímanej architektúry voľby.

3.

Teoretické
východiská
metodológia a dáta

projektu,

intervencia,

V nasledujúcej časti predstavíme postup behaviorálneho auditu, ktorý je nevyhnutným
predpokladom na identifikovanie potenciálnej oblasti na intervenciu. Následne
predstavíme cieľ výskumu a výskumné otázky. Ďalej sa podrobne venujeme metodológii
intervencie, kde identifikujeme spôsob testovania a jednotlivé premenné.

3.1. Identifikácia relevantného, behaviorálneho problému a cieľa
Prvým, nevyhnutným krokom v procese implementácie behaviorálnych intervencií je
identifikácia relevantného, behaviorálneho problému a pomenovanie cieľa.
Výzva týkajúca sa účinnosti výberu miestnej dane za komunálny odpad bola
identifikovaná ako jedna z mnohých v rámci niekoľkých kôl pološtruktúrovaných
rozhovorov s kľúčovými predstaviteľmi exekutívy a administratívy miestnej samosprávy.
Zistenia z rozhovorov boli podporené aj doplňujúcimi kvalitatívnymi metódami - analýzou
verejne prístupných dokumentov týkajúcich sa riadenia mesta, mediálnou analýzou či
systematickou analýzou odbornej literatúry.
6
7

IGEES - Irish Tax and Customs (2017)
OECD (2017)
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Na základe dát, ktoré s nami predstavitelia prievidzskej verejnej administratívy počas
rozhovorov zdieľali vyplynulo, že Prievidza každoročne získa v priemere 88 % z
očakávaných príjmov z výberu miestnej dane za komunálny odpad, z čoho približne ⅕ je
vyzbieraná až pred koncom fiškálneho roka, po písomnej výzve.
Problémom je inými slovami finančná medzera, teda rozdiel medzi očakávanými a reálne
vyzbieranými príjmami z daní. Finančná medzera čiastočne ohrozuje likviditu mesta a
komplikuje finančné krytie vykonávania miestnych, verejných politík a zabezpečovanie
verejných služieb.
Neplnenie si daňových povinností má jasný behaviorálny základ – finančná medzera
existuje, pretože daňový subjekt s povinnosťou odvádzať predmetnú daň si svoju
povinnosť z rôznych dôvodov nesplní. Našim cieľom sa teda stala podpora predmetnej
politiky formou zvýšenia účinnosti nástrojov nasadených v rámci jej implementácie o
minimálne 10%. Máme za to, že ide o S.M.A.R.T. cieľ:
● SPECIFIC: stanovili sme si konkrétny benchmark pre vyhodnotenie úspechu našej
intervencie (10% zlepšenie), 10
● MEASURABLE: účinnosť nášho opatrenia je relatívne dobre merateľná, keďže
výber daní ako jedna z málo oblastí aj na miestnej úrovni dlhodobo pracuje s
relevantnými dátami,
● ATTAINABLE: skúsenosti z podobných, zahraničných projektov naznačujú, že
stanoveného zlepšenie by malo byť dosiahnuteľné,
● RELEVANT: ak naša intervencia mestu pomôže vyzbierať o 10% viac, než jej
zaužívané nástroje, pomôže to jej likvidite a jej investičné projekty budú mať
stabilnejšie financovaní,
● TIMELY: naša intervencia a testovanie účinnosti bude zosúladené so
štandardným harmonogramom spúšťania zaužívaných opatrení v rámci
vykonávania predmetnej politiky, jej spustenie bude jednorázová záležitosť ako aj
jej vyhodnotenie, ku ktorému dôjde exportom relevantných dát po uplynutí
dohodnutého, časového intervalu v rámci štandardného, finančného auditu mesta.
Zjednodušený behaviorálny model miery plnenia si daňových povinností zasadzuje
väčšinu odpozorovateľných vzorcov správania medzi 2 póly:
● zámerné nesplnenie povinností,
● dobrovoľné splnenie si daňových povinností.
Tradičné ekonomické modely správania interpretujú predmetné behaviorálne zlyhania
ako zlyhanie kalkulácie racionality v procese rozhodovania sa. Modely správania
inšpirované behaviorálnymi vedami naopak zdôrazňujú, že nie všetky prípady nesplnenia
si daňovej povinnosti sú vždy zámerné alebo podmienené ľudskou vypočítavosťou. V
mnohých prípadoch individuálne zlyhanie pri plnení si tejto povinnosti podnecujú
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rôznorodé interné a externé faktory, ktoré obchádzajú naše reflexívne schopnosti a ktoré
by sa podľa behaviorálnych vied mohli dať potlačiť.
Behaviorálne vedy tieto individuálne zlyhania inými slovami interpretujú ako naše
prirodzené tendencie - ako legitímne vzorce správania, zatiaľ čo tradičné ekonomické
modely vidia zlyhania v kalkulácii racionálneho rozhodnutia. V oboch prípadoch sú však
kľúčovými faktory, ktoré tieto tendencie (či už interpretované ako anomálie alebo ako
prirodzené tendencie) zapríčiňujú. Tie sú pre oba modely spoločné: ide napríklad o silu
spoločenských noriem, pocit férovosti, morálnej povinnosti či iných faktorov8.

3.2. Pochopenie faktorov problémového správania
Po identifikácii problému a stanovení S.M.A.R.T. cieľa nasleduje dôležitá fáza
pochopenia faktorov prispievajúcich k existencii problému.
Správanie, týkajúce sa plnenia si daňových povinností, je možné intuitívne zasadiť
medzi 2 póly: zámerné nesplnenie povinností, a dobrovoľné splnenie si daňových
povinností.
Nie všetky prípady nesplnenia si daňovej povinnosti – tak ako nesprávanie sa podľa
predsavzatí čo očakávaní v akejkoľvek inej situácií – sú však vždy zámerné či
podmienené ľudskou vypočítavosťou. V mnohých prípadoch zlyháme nezámerne.
Behaviorálne inovácie podobné behaviorálne zlyhania štandardizujú. Interpretujú ich ako
legitímne vzorce správania, porozumenie ktorým však môže pomôcť vytvárať
účinnejšie opatrenie či poskytovať kvalitnejšie služby9.
Behaviorálnymi zlyhaniami sa vo všeobecnosti myslí správanie jednotlivcov alebo
inštitúcií, ktoré nie je v súlade s rozumnými očakávaniami. Tie sú v našom prípade
nastolené zákonom ustanovenými povinnosťami, ktoré si z role subjektov verejnej
politiky predmetné cieľové skupiny musia splniť, hoci ich môžu nastoliť napríklad aj
8

Uvedenú problematiku zhŕňajú napríklad nasledovné štúdie:
The Behavioral Insights Toolkit (bez dátumu publ.)
The Behavioral Insights Team (2012)
Tax and Transfer Policy Institute (2016)
9
Stručne a jasne túto problematiku zhŕňajú napríklad nasledovné štúdie:
Behavioral Insights Toolkit (bez dátumu publ.) od The Internal Revenue Service (USA),
https://www.irs.gov/pub/irs-soi/17rpirsbehavioralinsights.pdf
Applying behavioural insights to reduce fraud, error and debt(2012) od The Behvioral Insights Team (VB),
http://38r8om2xjhhl25mw24492dir.wpengine.netdna-cdn.com/wpcontent/uploads/2015/07/BIT_FraudErrorDebt_accessible.pdf
Behavioral insights of tax compliance: An Overview of recent conceptual and empirical approaches (2016)
od Tax and Transfer Policy Institute,
https://taxpolicy.crawford.anu.edu.au/sites/default/files/publication/taxstudies_crawford_anu_edu_au/
2016-10/behavioural_tax_insights_n_biddle_holzingeroct_2016_complete.docx_.pdf
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zámery či predsavzatia agentov, ktorých správanie sa analyzuje, alebo vierohodné
teoretické východiská (napr. teória racionálnej voľby). Pri plnení povinností zlyhávame,
pretože sme kognitívni lakomci10. Hoci máme predispozície byť rozhodovacími
Supermanmi11, teda jednotlivcami so skvelými kognitívnym, uvažovacími
a rozhodovacími schopnosťami, nie vždy naše predispozície (vedome alebo nevedome)
naplno využívame v náš prospech. Z pohľadu behaviorálnych inovácií nás v bežnom
živote lepšie charakterizuje obmedzená racionálnosť, obmedzená sebeckosť či
obmedzená sila vôle12. Pri rozhodovaní, ako konať, totižto máme tendenciu rozhodovať
sa v prospech činov skôr s dostatočným než maximálnym úžitkom(obmedzená
racionalita)13. Pri výbere (a hodnotení) vhodného rozhodnutia nás navyše neovplyvňuje
len vidina úžitku, ale aj altruizmus, pocit férovosti či domnienky o jeho spoločenskej
(ne)akceptovateľnosti (obmedzená sebeckosť). Niekedy navyše konáme v nesúlade s
našimi vlastnými presvedčeniami, hodnotami či predsavzatiami (obmedzená sila vôle),
či nekonáme vôbec14. Charakteristickým nám je taktiež uľahčovanie si rozhodnutia za
pomoci heuristík. Heuristikami si uľahčujeme pochopenie a navigovanie v pre nás
miestami príliš komplikovanej realite. Sú to akési mentálne skratky či usudzovacie
pravidlá,
na ktoré pri rozhodovaní prihliadame pre systematické dosahovanie
optimálneho rozhodnutia15. Sú však dvojsečnou zbraňou. Efektivita rozhodovania, ktorú
nám prinášajú, môže prichádzať na úkor prospešnosti výsledkov našich rozhodnutí.
Heuristiky nám inými slovami vedia dopomôcť k „dobrým“ aj „zlým“ rozhodnutiam.
Behaviorálne zlyhania umožňujú (a našu racionalitu limitujú) taktiež zlá alokácia
pozornosti. Sme totiž systematicky náchylní skreslene vyhľadávať, vyberať a pracovať
s informáciami a pocitmi16.
Predmetom našej analýzy bola aj tzv. architektúra voľby. V súlade s teóriou postrčenia17
predpokladáme, že každá situácia má svoju špecifickú architektúru . Predmetom našej
analýzy bola konkrétne architektúra voľby, ktorej je daňový subjekt v Prievidzi v
súčasnosti štandardne vystavený počas prežívania niekoľkých, spolu súvisiacich situácií
vyplývajúci role daňového subjektu18. Spájajúcim prvkom je práve rola daňového
subjektu, na základe ktorej musí obyvateľ Prievidze splniť určité povinnosti.

10

Stanovich, Keith E. (2009).,The cognitive miser: ways to avoid thinking". What intelligence tests miss: the
psychology of rational thought. New Haven: Yale University Press. pp. 70–85. ISBN 9780300123852.
11
http://danariely.com/2008/10/16/isnt-behavioral-economics-a-depressing-view-of-human-nature/
12
Mullainathan, S. & Thaler, R. H., Behavioral Economics, https://www.nber.org/papers/w7948.pdf
13
Simon, Herbert A. (1956). Rational Choice and the Structure of the Environment. Psychological Review. vyd. 63
(2): 129–138. https://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/25239_Chater~Vol_1~Ch_03.pdf
14
OECD: Tackling Environmental Problems with the Help of Behavioural Insights (2017)
15
Rozhodovanie a usudzovanie I., kapitola 1 a 5, https://www.psychologia.sav.sk/upload/VB_RaU_2010.pdf;
Rozhodovanie a usudzovanie II., kapitola 1 a 4.
16
Daniel Kahneman (2013), Thinking, Fast and Slow, časť 2
17
Thaler - Sunstein (2008).
18
Tento súbor situácií budeme ďalej v texte nazývať aj ´životnou situáciou´.
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V súlade s teóriou postrčenia taktiež predpokladáme, že práve dômyselným dizajnom
tejto architektúry môžeme ovplyvniť, ako sa človek zachová - môžeme ich postrčiť
želaným smerom.
Postrčenia sú malé, spravidla nízko nákladové zmeny, ktoré využívajú poznatky o
limitoch pri uvažovaní a rozhodovaní na vyvolanie zmeny v správaní. Postrčenia vedia,
že máme problém s alokáciou pozornosti, že občas prílišne lpíme na správaní našej
sociálnej skupiny , že pri uvažovaní nad naším správaním využívame mentálne skratky
a že sa niekedy rozhodneme na základe skresleného úsudku. Naše príčiny našich
behaviorálnych zlyhaní sa jednoducho povedané snažia využiť v náš prospech.
Nad architektúrou voľby ako jednotlivci prežívajúci danú životnú situáciu často nemáme
kontrolu. Nevieme ovplyvniť, ako nám obchody prezentujú svoje produkty, avšak
pravidelne sa v ich priestoroch pohybujeme. Nevieme ovplyvniť, akým spôsobom nás
mesto informuje o pravidlách používania MHD alebo kedy presne v roku dostaneme
oznámenie o našej povinnosti zaplatiť miestne dane, avšak aj tak sme v takýchto
situáciách vystavený potrebe rozhodnúť sa, ako konať.
Verejná politika - teda súbor inštitúcií a procesov s cieľom koordinácie komunitného
spolunažívania - však možnosť kontrolovať architektúru týchto situácií z pozície politickej
autority častokrát má. Je tak aj v prípade Prievidze. Sama je architektom niekoľkých
opatrení, na ktorých môže miestny daňovník postaviť svoje rozhodnutie.
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Obrázok 1: Mapa skúsenosti občana pri platení nedoplatku za komunálny odpad

Zdroj: autori

V kontexte platenia miestnych daní príde mesto do aktívneho kontaktu s občanom
niekoľkokrát v závislosti od toho, či si svoje povinnosti splnil. Spravidla v máji daňovníkom
oznámi výšku miestnej dane za komunálny odpad formou listu. V rámci tejto komunikáciu
mu mimo iné oznámi aj hraničný termín pre zaplatenie a nevyhnutné inštrukcie k platbe.
Následne až do jesene nedochádza k žiadnej ďalšej proaktívnej komunikácii zo strany
mesta. Občan sa môže sám proaktívne informovať na mestskom úrade alebo na ich
webových stránkach.
Ďalším proaktívnym krokom je až listová výzva tým, ktorí daň do hraničného termínu
nezaplatili.
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Obrázok 2: Štandardná výzva dlžníkom na dani za komunálny odpad

V neposlednom rade poskytuje mesto Prievidza užitočné informácie týkajúce sa plnenia
s miestnych, daňových povinností aj prostredníctvom svojho portálu19. Ten je k dispozícii
celoročne a je podľa potreby mestom aktualizovaný.
19

http://www.prievidza.sk/obyvatel/dane-a-poplatky/
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Obrázok 4: Podstránka mestského portálu s informáciami týkajúcimi sa plnenia si
miestnych daňových povinností

V súlade s teóriou postrčenia, ale aj so zahraničnými skúsenosťami s aplikáciou týchto
poznatkov na riešenie rovnakého problému preto predpokladáme, že časť z
nevyzbieraných daní Prievidza nevyzbierala od kognitívnych lakomcov. Ďalej
predpokladáme, že k behaviorálnemu zlyhaniu došlo kvôli skreslenému pochopeniu
architektúry voľby v rámci ich životnej situácie, na ktorú ma miestna správa čiastočný
dosah. Cieľom našej spolupráce s Prievidzou bolo navrhnúť konkrétne opatrenia (zmeny)
práve tejto časti architektúry voľby v rámci predmetnej životnej situácie.

3.3. Cieľ a výskumné otázky
Hlavným výskumným cieľom bolo zistiť, ako vplýva pripomienka formou listu na správanie
dlžníkov v meste Prievidza. Zároveň bolo cieľom zistiť, či dizajnové sprehľadnenie
pripomienky spolu so špecificky zarámcovanou informáciou budú účinnejšie než
štandardná pripomienka bez akýchkoľvek úprav.
Táto Správa odpovedá na dve výskumné otázky:
Ako vplýva pripomienka formou listu na správanie dlžníka?
Ako vplývajú dizajnové sprehľadnenie pripomienky spolu s informačným
zdôraznením rizika dodatočných nákladov (intervencia 1) na účinnosť
štandardného listu?
15

-

Ako vplývajú dizajnové sprehľadnenie pripomienky spolu varovaním pred
dodatočnými stratami v kombinácii s deskriptívnou sociálnou normou (intervencia
2 a 3) na účinnosť štandardného listu?

Predtým, ako predstavíme dizajn intervencie, detailnejšie popíšeme postup v tzv.
behaviorálnom audite, ktorý je nevyhnutným predpokladom pre správne identifikovanie
príležitosti pre vhodné zavedenie behaviorálnych prístupov do verejnej politiky. Po
behaviorálnom audite popíšeme dizajn intervencie, spôsobom merania a základnú popis
dát a premenných.

3.4. Dizajn experimentu
Proces tvorby intervencie je možné popísať v siedmich krokoch. Najskôr sme
identifikovali vzorku. Prvotná vzorka obsahovala všetkých dlžníkov na poplatku na
komunálny odpad. Išlo teda o populáciu dlžníkov. Túto vzorku sme v spolupráci s
administratívou mesta očistili o dlžníkov, ktorí podľa mesta nie sú obyvatelia mesta a
opakovane nepreberajú zásielky.
Tento dizajn je intervenčný výskumný dizajn, avšak je potrebné upozorniť, že ide o tzv.
kváziexperiment. Pre objektívne dôvody (pozri aj poslednú časť textu o ponaučeniach)
totiž nemohlo dôjsť k náhodnému rozdeleniu vzorky do troch skupín (A, B, C) a rozdelenie
dlžníkov v meste Prievidza prebehlo na ekonomickom oddelení mesta Prievidza. Dlžníci
boli zoradení podľa abecedy a delení na základe abecedy. Vzhľadom na uvedené sme
stanovili dve kontrolné kritériá (pohlavie a výška dlhu), aby sme zabezpečili podobnosť
skupín. To, kto dostane pripomienku, sme vyriešili nasledovne:
mesto si v priebehu septembra každoročne robí audit, ktorého výstupom (mimo
iné) je zoznam dlžníkov na mestských poplatkoch a daniach.
dlžníkov sme rozdelili do troch skupín, prvá (tzv. kontrolná) z nich dostala
štandardnú pripomienku, druhá dostala sprehľadnenú pripomienku spolu so
zdôraznením rizika, tretia so sociálnou normou a varovaním pred stratou.
rozdelenie do skupín prebehlo podľa abecedy tak, aby bolo v oboch skupinách
približne rovnaké množstvo ľudí. Listy sa generovali pomocou softvéru, preto aj
rozdelenie muselo prebehnúť v ňom. Dve kontrolné kritéria boli pohlavie a výška
dlhu.
Zoznam dlžníkov vygenerovalo mesto na konci septembra 2019, krátko po hraničnom
termíne na zaplatenie predmetnej dane (august 2019).
Intervencie:
Intervencia A: Štandardná výzva (nezmenená),
Intervencia B: Štandardná výzva - zjednodušenie a dôraz na riziko straty,
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Intervencia C: Štandardná výzva - zjednodušenie, dôraz na riziko straty a
sociálna norma.

V súvislosti s týmto krokom sme v spolupráci s mestom zabezpečili technickú
merateľnosť a to nasledovne:
identifikátorom bol ID jednotlivca, ktoré pridelí jednotlivcovi administratíva mesta.
softvérom na spárovanie je CORAgeo, ktorý po zadaní špecif. príkazov sa
overovala prítomnosť platby vo výpise z účtarne mesta (tí im ho pošlú na
vyžiadanie).
V spolupráci s mestom sme postupne vytvárali dizajn intervencie upravovaním
štandardnej pripomienky. V komunikácii s mestom v auguste a septembri 2019 došlo k
rozhodnutiu a výberu už menovaných intervencií. Rozposielanie pripomienok sa
uskutočnilo v priebehu októbra 2019.
Tabuľka 1: Popis premenných
Premenná

Typ a popis

Zaplatenie dlhu

Nominálna premenná (0 nezaplatil, 1 - zaplatil)
Závisle premenná

Typ intervencie

Nominálna premenná (0 - dlžník
nedostal intervenciu, 1 - dlžník
dostal intervenciu)
Nezávisle premenná
Intervencie A - štandardný list
Intervencia B - zjednodušený list +
zdôraznenie rizika strát
Intervencia C - zjednodušený list +
zdôraznenie rizika strát deskriptívna soc.norma

Výška dlhu

Spojitá premenná
Výška dlhu v EUR
Nezávisle premenná
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Výška
zaplateného
doplatku

Spojitá premenná
Výška doplatku v EUR
Nezávisle premenná

Vek

Ordinálna premenná
Vekové kategórie (do 35 rokov, od
36-45 rokov, od 46 do 60 rokov, od
61 rokov)
Nezávisle premenná

Pohlavie

Nominálna premenná (0 - muž, 1 žena)
Nezávisle premenná

Poctivosť

Ordinálna premenná
Kategórie (prvý nedoplatok, druhý
nedoplatok, tretí nedoplatok, viac
ako tri nedoplatky)
Nezávisle premenná

Zdroj: autori

4.

Výsledky

Celková suma vyzbieraných dlhov v rámci experimentu predstavuje 76 439 EUR.
Pripomienky dlžníkom spoločne preukázali 16,8 % účinnosť dodatočného zbierania
poplatku za komunálny odpad (pozri tabuľku 2).
V tomto momente však nevieme povedať, ktorý z troch verzii výzvy na zaplatenie bol
najúčinnejší a ani to, či niektorá z verzii výzvy bola významne účinnejšia než jej
alternatívy.
Predstavitelia mesta za účelom vyhodnotenia účinnosti totižto nedodali dáta ku kľúčovej
nezávislej premennej, označujúcej prevzatie/neprevzatie výzvy. Na základe poskytnutých
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dát s istotou nevieme, či daňovníci označení ako “neplatiči” nimi sú aj napriek výzve,
alebo jednoducho len preto, že si výzvu neprevzali.
Samotné výzvy mesto Prievidza distribuuje priamo prostredníctvom svojich
zamestnancov. Tí v danej časti roka osobne nosia výzvy na dresy ich určenia. V prípade,
že obyvateľov adresy nezastihnú doma, im výzvu zanechajú na najbližšej pošte. Obyvateľ
Prievidze si ju môže následne na základe “žltého lístka”, ktorý mu je ponechaný v
schránke namiesto samotnej výzvy. Takto nastavený proces má právny základ: mesto si
potrebuje pre potreby potencionálneho vymáhania dlhu isté, že občanovi oznámilo jeho
práva a povinnosti a preto potrebuje potvrdenie o prijatí. To získa buď prebratím samotnej
výzvy v momente jej doručenia zamestnancom Prievidze, alebo prevzatím výzvy
ponechanej na pošte.
Náš experiment sa absolútne logisticky prispôsobil štandardnému procesu. Prievidza
postupovala pri výbere dlho spôsobom, akým by postupovala aj keby sa žiaden
experiment nekonal. Jediným rozdielom pre Prievidzu bolo, že v procese prípravy
distribúcie výziev museli tlačiť tri namiesto jednej verzie výzvy a zároveň že jednotlivé
verzie museli priradiť k vopred kvázi-náhodne vybranej ⅓ cieľovej skupiny.
Takto dizajnovaný experiment sa aj dnes javí byť logisticky aj metodologicky najbližšie k
ideálu. Dizajn reflektoval možnosti a obmedzenia, ktorý špecifický kontext Prievidze
poskytoval.
Hoci údaj (ne)prevzatí Prievidza bežne eviduje, z organizačných dôvodov, ktoré si
neštandardná situácia okolo pandémie Covid-19 vyžiadala, nebol tento rok predmetný
údaj evidovaný v digitálnej forme. Z hygienických dôvodov ho bude možné dodatočne
zdigitalizovať najskôr v lete 2020. Z tohto dôvodu vykazujeme len agregované čísla (pozri
tabuľku 2 a 3).
Po získaní kľúčových dát prostredníctvom regresnej analýzy v rámci udržateľnosti
projektu ďalej overíme, či výzva na zaplatenie nedoplatku štatisticky významne zvýšila
pravdepodobnosť, že daňovník predmetný dlh vyrovná, alebo nie. Súčasne porovnáme
štatistickú významnosť rozdielov v účinnosti jednotlivých foriem intervencií aby sme
vylúčili, že nameraná účinnosť mohla byť dielom náhody.
Tabuľka 2: Agregované výsledky z experimentu
Spolu
Celkový dlh

454 236,1 EUR

Úhrada

76 439,26 EUR
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Percento z celkového
dlhu

16,8 %

Zdroj: autori

Ako môžeme vidieť v tabuľke 3, najvyššiu sumu a zároveň aj najvyšší podiel dlžníkov,
ktorí zaplatili dlh na poplatku za komunálny odpad je v intervenčnej skupine Štandardná
výzva - zjednodušenie a dôraz na riziko straty. Táto intervencia je zdanlivo najúčinnejšia
a podstatne účinnejšia ako v prípade Štandardnej výzvy bez zmeny. Výsledky intervencie
naznačujú, že upravené štandardné výzvy môžu mať vyššiu účinnosť ako bežná
komunikácia mesta. Upozorňujeme však, že vzhľadom na vyššie spomínané obmedzenie
- prevzatie výzvy dlžníkom - nie je možné očistiť dataset o dlžníkov, ktorí neprevzali výzvu
a preto ani nemohla ovplyvniť ich správanie. Taktiež upozorňujeme, že dlžníci mohli
vykonať platbu aj bez prevzatia výzvy. Napríklad v dôvodu, že účelovo platia poplatok za
komunálny odpad na konci roka. Uvedené výsledky preto nemusia správne naznačovať
účinnosť intervencie.
Tabuľka 3: Rozdelenie dlžníkov podľa intervencií
Intervencia

Počet
Celková
dlžníko dlžná
v
čiastka
celkovo

Mediánov
ý dlh

Počet
dlžníkov,
ktorí
zaplatili

Podiel
dlžníkov,
ktorí
zaplatili

Zaplaten
á suma

Štandardná
výzva
(nezmenená)
Intervencia A

1 127

155
859,9
EUR

80,5
EUR

326

28,9 %

16 104,5
EUR

Štandardná
výzva zjednodušeni
e a dôraz na
riziko straty
Intervencia B

1 279

143
287,5
EUR

80,5 EUR

553

43,2 %

27 950,5
EUR

Štandardná
výzva zjednodušeni
e, dôraz na
riziko straty a
sociálna
norma.
Intervencia C

1 293

155
088,7
EUR

80,5 EUR

513

39,7 %

26 732,1
EUR

Zdroj: autori
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Príloha 1 - zjednodušený list s informačným zdôraznením rizika strát
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Príloha 2 - zjednodušený list s informačným zdôraznením strát a deskriptívnou sociálnou
normou
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