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Abstract (AJ) 

The basic long-term socio-economic objectives of pension systems are adequacy, availability, 
safety, cost-effectiveness and investment risk. It is important to know the interdependence of 
individual goals and understand the intention to pursue for proper understanding and setting 
impacts. It is important to know the deeply individual objectives and risks that affect their 
achievement for stable operation of pension systems in the countries that set up the 
capitalization pillar into their pension schemes. Identification of risks is important for creating 
and timing of regulatory interventions in the pension system. In our article we will focus on 
the characteristics of selected long-term socio-economic goals, which the European 
Commission compliance with. 

Abstrakt (SJ) 

Medzi základné dlhodobé socio-ekonomické ciele dôchodkových systémov zaraďujeme 
adekvátnosť, dostupnosť, bezpečnosť, nákladovú efektívnosť a investičné riziko. Pre správne 
pochopenie a nastavenie regulačných opatrení na zmierňovanie rizika je dôležité poznať 
vzájomnú závislosť jednotlivých cieľov a pochopiť zámer, ktorý sledujú. Pre stabilné 
fungovanie dôchodkových systémov v rámci krajín, ktoré zaviedli kapitalizačné piliere do 
svojich dôchodkových schém je dôležité hlbšie poznať jednotlivé ciele a riziká, ktoré 
vplývajú na  ich dosiahnutie. Identifikácia jednotlivých rizík je dôležitá pre tvorbu 
a načasovanie regulačných zásahov do systému dôchodkového sporenia. V našom článku sa 
zameriame na charakteristiku vybraných dlhodobých socio-ekonomických cieľov, ktorých 
dodržanie zdôrazňuje Európska komisia.   

ÚVOD 
Kapitalizačné piliere dôchodkového systému sú v súčasnej teórii penzijnej ekonómie 
a verejnej ekonómie chápané ako socioekonomické systémy (Blake, 2006). Každý systém má 
stanovené ciele (tak krátkodobé, ako aj dlhodobé) a zároveň existujú obmedzenia, ktoré 
ohrozujú dosiahnutie cieľov. Tieto obmedzenia sa vo vzťahu k cieľom dajú chápať ako riziká.  
 
Viaceré práce (Pińera, 1996; Orszag – Stiglitz, 2001; Melicherčík – Ungvarský, 2004) 
poukazujú na to, že kapitalizačné piliere dôchodkového systému sú postavené na dvoch 
základných sústavách parametrov – bezpečnosť a výnosnosť. Z pohľadu teórie verejnej 
ekonómie sú však ciele systému definované širšie. Zelená kniha Európskej komisie o 
adekvátnych, udržateľných a bezpečných dôchodkových systémoch v EÚ (2010) zdôrazňuje 
dlhodobé ciele dôchodkových systémov, ktorými sú najmä adekvátnosť, dostupnosť, 
bezpečnosť, nákladová efektívnosť a investičné riziko. Je preto nutné skúmať aspekty 
možností minimalizácie rizík a dlhodobo udržateľnej maximalizácie výnosov v 
kapitalizačnom pilieri dôchodkového systému za predpokladu dosahovania takto 
nadefinovaných socioekonomických cieľov systému. 
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1 ADEKVÁTNOSŤ  
 
Charakterizujeme ju ako schopnosť systému starobného dôchodkového sporenia zabezpečiť 
sporiteľom primeranú náhradu príjmu po dosiahnutí dôchodkového veku v porovnaní 
s príjmom, ktorý dosiahli počas fungovania na trhu práce. V dnešnej dobe je pre EÚ prioritou 
zabezpečiť udržateľný a primeraný vývoj dôchodkových príjmov obyvateľov všetkých 
členských štátov. Predpokladá sa totiž zvýšenie verejných výdavkov v dôsledku starnutia 
populácie, čo predstavuje významnú výzvu pre členské štáty EÚ. Politické opatrenia na 
zlepšenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií a zabezpečenie primeranosti dôchodkov 
sú v súčasnosti rozhodujúce. Zatiaľ čo členské štáty majú podobné základné problémy, 
existujú značné rozdiely v možnostiach, ktoré majú dané krajiny na ich riešenie. Medzi 
členskými krajinami sú značné rozdiely v demografických štruktúrach a ich zmenách, vo 
výškach dôchodkového zabezpečenia, v tempe hospodárskeho rastu, stavu verejných financií 
či vonkajšej konkurencieschopnosti danej krajiny.  
 
1.1. Definícia adekvátnosti podľa Európskej komisie 

Aktuálna situácia systémov starobného dôchodkového sporenia je v krajinách Európskej únie 
rôzna. Vzhľadom  na prienik spoločných problémov členských krajín v tejto oblasti, Európska 
komisia pri definovaní adekvátnosti vychádzala z nasledujúcich cieľov: 

� Výška náhrady príjmu 
� Znižovanie chudoby 

 
Výška náhrady príjmu 
 
Verejné dôchodkové systémy v členských štátoch EÚ sú systémy sociálneho zabezpečenia, 
ktoré sú zamerané na poskytovanie primeraného dôchodku, ktorý by zabezpečil udržanie čo 
najvyššej možnej životnej úrovne pri odchode do dôchodku. V niektorých členských štátoch 
má dôchodkové pripoistenie dôležitú úlohu pri dosahovaní tohto cieľa. 
 
Znižovanie chudoby 
 
Väčšina verejných dôchodkových systémov v členských štátoch EÚ garantuje hranicu 
minimálneho príjmu, ktorej hlavným účelom je predchádzať chudobe po odchode do 
dôchodku tým, že sa zabezpečí minimálna základná hranica životnej úrovne, pod ktorú by 
človek nemal klesnúť po odchode na dôchodok. Takto určené minimálne príjmy môžu 
pochádzať z výnosov súvisiacich programov, dávok sociálnej pomoci, univerzálneho 
paušálneho dôchodku alebo z príspevkových paušálnych dôchodkov, alebo kombináciou 
niektorých vymenovaných možností. 
 
Keďže pre dosiahnutie adekvátnosti systému starobného dôchodkového sporenia je potrebné 
naplniť oba tieto kľúčové ciele, Európska komisia (2010) tak na ich základe definovala 
adekvátnosť dôchodkov ako schopnosť ubrániť obyvateľov krajín proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu v starobe a pre zabezpečenie dôstojnej životnej úrovne pre dôchodcov, ktorým je 
nevyhnutné umožniť podieľať sa na ekonomickej prosperite svojej krajiny a zúčastniť sa 
verejného, spoločenského a kultúrneho života. Dôchodky sa musia stať spoločensky 
a politicky udržateľnými, musia byť primerané a zostať primerané. Musia byť finančne 
udržateľné, t.j. musí byť možné ich financovanie bez ohrozenia financovania ďalších 
kľúčových aspektov udržateľného vývoja spoločností. Aspekty primeranosti a udržateľnosti 
sú teda neoddeliteľne prepojené. 
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1.2. Ciele adekvátnosti v rámci dôchodkového systému 

Podľa správy Európskej komisie (2012) je základným účelom starobného dôchodku 
poskytnúť zodpovedajúce príjmy osobe, ktorá dosiahla dôchodkový vek a zabezpečiť tak, aby 
sa jednotlivec po odchode do dôchodku neocitol v ohrození chudoby a aby sa v značnej miere 
neznížila jeho kvalita života. Udržanie si primeranej životnej úrovne po odchode na dôchodok 
by malo byť v súlade s princípmi solidarity a spravodlivosti medzi generáciami. Pre 
dosiahnutie primeranosti dôchodkov tiež musí byť dôchodkový systém udržateľný, bezpečný 
a musí byť schopný prispôsobiť sa meniacim sa okolnostiam. Tieto základné princípy sú 
obsiahnuté v troch hlavných európskych dôchodkových cieľoch a to primeranosti, 
udržateľnosti a modernizácie. Tieto politické ciele sa stali základom pre vývoj ukazovateľov, 
ktoré sa používajú pre analýzu súčasnej a budúcej dôchodkovej adekvátnosti. 
 
V tejto súvislosti Európska komisia v dokumente Biela kniha o dôchodkoch (2012) 
detailnejšie popísala nasledujúce ciele, ktoré by mali byť smerodajné pre každý členský štát. 
Prioritou je zabezpečiť takú výšku dôchodku, ktorá zaručí primeranú životnú úroveň všetkým 
obyvateľom členských krajín a nedovoliť tak, aby sa jednotlivci po odchode do dôchodku 
dostali na hranicu chudoby. Z dlhodobého hľadiska je nevyhnutné upraviť systém 
dôchodkového zabezpečenia tak, aby sa znížil momentálny obrovský tlak vyvíjaný na verejné 
financie a súčasne podporiť rozvoj súkromného financovania dôchodkov. 
 
Je taktiež potrebné a nevyhnutné riešiť problém starnutia obyvateľstva a dopad jeho 
dôsledkov na rozpočet verejných financií, podporovať dlhšie zotrvanie v pracovnom pomere, 
t.j. aktívne starnutie. Tak vplyv starnutia populácie môže byť podstatne znížený zvýšením 
miery zamestnanosti všetkých ľudí v produktívnom veku. Preto ak majú budúci dôchodcovia 
získať nárok na výšku dôchodku, ktorá je v súlade s kritériami primeranosti, je potrebné 
zvýšiť hranicu veku odchodu do dôchodku a tým podporiť finančnú situáciu danej krajiny 
a súčasne podporiť trh práce. Musíme si uvedomiť, že dobre fungujúci trh práce je 
nevyhnutný pre plnenie cieľov v oblasti dôchodkovej politiky. Podľa správy Európskej 
komisie (2012) je aktuálny stav v európskych štátoch taký, že  počet dôchodcov v Európe 
prevyšuje počet ľudí vo veku 65+ o viac ako 30 miliónov, pretože mnoho ľudí odchádza do 
dôchodku a poberá dôchodky skôr, ako dosiahnu vek 65 rokov, čo je potrebné v najbližšom 
období výrazne zmeniť. 
 
Je dôležité dosiahnuť, aby dôchodkové systémy boli priehľadné, dobre prispôsobené 
potrebám a očakávaniam žien a mužov a požiadavkám moderných spoločností. Veľký dôraz 
je potrebné klásť na demografické starnutie a štrukturálne zmeny, aby ľudia dostali 
informácie, ktoré potrebujú na naplánovanie svojich budúcich rozhodnutí a reformy by mali 
byť vykonávané na základe čo najširšieho konsenzu. 
 
Pri plnení týchto cieľov netreba zabúdať neustále zabezpečovať progres systému 
dôchodkového sporenia v závislosti od napredovania súčasnej modernej spoločnosti. 

2 UDRŽATEĽNOSŤ 
 
Reforma dôchodkových systémov sa od deväťdesiatych rokov minulého storočia  stala jednou 
z najviac diskutovaných tém ekonómov i politikov. Podľa Svetovej banky súčasný 
demografický trend (starnutie populácie) jednoznačne zvyšuje riziko fiškálnej neudržateľnosti 
PAYGO systémov, a preto je nevyhnutné budovať viac pilierové penzijné systémy (World 



 4 

Bank, 1994). Z uvedených dôvodov bola v roku 2005 reforma penzijného systému spustená aj 
na Slovensku.  
 
Podľa doterajších poznatkov sa skúmanie problematiky udržateľnosti či neudržateľnosti 
penzijných systémov obmedzuje najmä na hodnotenie dlhodobej fiškálnej neudržateľnosti 
PAYGO (priebežných) systémov. (Virdzek, 2009) 
 
Podľa Svetovej banky (2008) by mal každý penzijný systém či už na Slovensku alebo 
v ktorejkoľvek inej krajine spĺňať určité primárne a sekundárne kritériá. Medzi primárne 
kritériá zaraďuje najmä primeranosť (adekvátnosť), dostupnosť a udržateľnosť. Na základe 
kritérií Svetovej banky možno penzijný systém považovať za udržateľný vtedy, ak bude:  

a) dlhodobo dostatočne finančne silný (dlhodobo nebude vytvárať tlak na verejné 
financie), 

b) dlhodobo schopný udržať sa za primeraných podmienok (dlhodobo bude spĺňať 
ostatné primárne kritériá), 

c) dlhodobo podporovať výkonnosť pracovného trhu, pracovnú mobilizáciu a finančne 
podporovať rozvoj trhu. 

Ak vychádzame z Pastorákovej a Rievajovej (2007, s. 4) jedenástich spoločných 
cieľov EÚ pri uskutočňovaní reforiem dôchodkových systémov, môžeme penzijný systém 
považovať za udržateľný ak: 

1. Zabráni sociálnemu úpadku v starobe, 
2. zachová životný štandard pre obyvateľov v dôchodkovom veku, 
3. podporí generačnú solidaritu, 
4. zvýši zamestnanosť, 
5. predĺži aktívny pracovný vek, 
6. zabezpečí budúcnosť dôchodkových systémov a verejných financií, 
7. prispôsobí odvody a platby tak, aby sa finančné dôsledky starnutia vyvážene 

rozdelili medzi generácie,  
8. zabezpečí riadne financovanie súkromných starobných dôchodkov, 
9. prispôsobí sa flexibilnejším vzorom zamestnanosti, 
10. zabezpečí rovnaký prístup k ženám i mužom a 
11. sprehľadní dôchodkové systémy a bude schopný reagovať na výzvy budúcnosti. 

 
V najvšeobecnejšej rovine možno penzijný systém považovať za udržateľný vtedy, ak je 
v dlhodobom  horizonte udržateľný finančne (fiškálne), politicky (spoločensky) a dlhodobo 
podporuje pracovný trh a mobilitu (ekonomicky). 
 
V kontexte viacpilierového nastavenia je možné penzijný systém považovať za udržateľný 
vtedy, ak sú dlhodobo udržateľné všetky jeho povinné piliere a dobrovoľný pilier dlhodobo 
posilňuje ochotu doplnkového sporenia na dôchodok (napr. prostredníctvom daňových úľav). 
(Virdzek, 2009) 
 
Hlavnou finančnou charakteristikou rizika dlhovekosti je dlhý horizont splatnosti a to až do 
50 rokov. Z finančného a ekonomického pohľadu, starnutie populácie vedie k mnohým 
reformám, medzi ktoré patria aj reformy dôchodkových systémov. V snahe zvládnuť riziko 
dlhovekosti je dôležité analyzovať vplyv dlhovekosti na ekonomiku a ich vzájomný vzťah.  
 
Podľa správy Pabla Antolína z roku 2007 sa očakávaná dĺžka života ľudí za posledné storočie 
zvýšila o 25 až 30 rokov. Na jednej strane sú to dobré správy. Na strane druhej, vládnuce 
strany, poisťovacie spoločnosti a správcovia penzijných fondov v jednotlivých krajinách sa 
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obávajú ako zvládnuť dopady na dôchodkové systémy a prostriedky v nich, ktoré priniesla 
zvyšujúca sa dĺžka života. Tak dlho, ako sú prírastky dĺžky života predvídateľné, sú brané do 
úvahy pri plánovaní dôchodkových systémov a dôchodkového veku, tak dlho sú ich dopady 
na dôchodkové financie zanedbateľné. Bohužiaľ, tieto zmeny v dĺžke priemerného života nie 
je možné presne určiť z dlhodobého hľadiska. V tomto smere je riziko dlhovekosti spojené s 
rizikom, že v budúcnosti bude mať mortalita a predlžovanie priemernej dĺžky života ľudí iné 
dopady ako sa očakávalo.  
 
V dôsledku tejto neistoty budúceho vývoja úmrtnosti musia jednotlivci čeliť riziku, že 
"prežijú" svoje zdroje a v starobe budú musieť ubrať so svojich životných štandardov. 
Dôchodkové fondy a poskytovatelia doživotných dôchodkov (napríklad životné poisťovne), 
na druhej strane čelia riziku, že čistá súčasná hodnota ich anuitných platieb bude vyššia ako sa 
očakávalo, pretože budú musieť platiť pravidelnú časť príjmov počas nepredvídateľne dlhého 
obdobia. V tejto súvislosti jednotlivci nesú riziko dlhovekosti v plnom rozsahu práve vtedy, 
keď je toto riziko odhalené. (Antolín, 2007) 
 
Článok Antolína a Blommesteina zdôrazňuje, že predlžovanie života ľudí starších ako 80 
rokov má výrazný dopad na politické rozhodovanie a výšku HDP v krajine.  
V dôsledku toho má starnutie populácie makroekonomické dopady a v niektorých krajinách je 
všeobecne považované za faktor, ktorý prispieva k spomaleniu ekonomického rozvoja. 
(Antolín, a iní, 2007) 
 
Podľa prieskumu OECD z decembra 2012 je nutné pomocou reforiem zabezpečiť dlhodobú 
udržateľnosť dôchodkového systému na Slovensku. Približne do roku 2060 bude mať 
Slovensko najstrmší prírastok v indexe ekonomickej závislosti starých ľudí spomedzi 
všetkých členských štátov Európskej únie a zaradí sa na druhú priečku za Poľsko. Pri súčasnej 
politike fungovania sa odhaduje nárast dôchodkových výdavkov do roku 2060 na úroveň 5.2 
% HDP v porovnaní s priemerným nárastom 1.5 % HDP v krajinách EU27. Nedávne reformy 
na zvýšenie veku odchodu do dôchodku a modifikácie v indexácii dôchodkov spolu s 
odporúčaniami z posledného prieskumu OECD z roku 2010 sú teda viac ako vítané. 
Dôchodkový vek bude postupne zvyšovaný spolu s postupným predlžovaním priemernej 
dĺžky života a dôchodkový rast bude progresívne napojený dôchodkový spotrebný kôs a jeho 
mieru inflácie.  (OECD, 2012) 

3 NÁKLADOVÁ EFEKTÍVNOSŤ 
 
Poskytovatelia súkromného dôchodkového sporenia si účtujú poplatky z príspevkov, ktoré 
dostávajú od sporiteľov a tiež poplatky z hodnoty kapitálu naakumulovaného z investovania 
týchto príspevkov. „Tieto poplatky môžeme rozdeliť do kategórie spoplatnených príspevkov 
a kategórie poplatkov z hodnoty peňažných prostriedkov. Pričom do kategórie spoplatnených 
príspevkov zahŕňame vstupné a pravidelné poplatky buď súvisiace alebo nezávislé na výške 
príspevkov. Do kategórie poplatkov z hodnoty peňažných prostriedkov zaraďujeme 
pravidelné poplatky z predbežnej hodnoty a výstupné poplatky založené na vyrovnaní 
(odkúpení) hodnoty kapitálu.“ (Blake, 2006) 
Autori Tapia a Yermo (2008) vo všeobecnosti vysvetľujú dva typy poplatkov. Poplatky môžu 
byť buď fixné alebo variabilné. Fixné poplatky sa vyznačujú tým, že ich cena nezávisí ani od 
výšky mzdy a ani od fondu. Jednou z výhod fixných poplatkov je, že cena poplatku je pre 
sporiteľa jednoduchá na pochopenie a porovnanie a množstvo peňazí vyzbieraných 
dôchodkovými spoločnosťami narastá so zvyšujúcim sa počtom sporiteľov. Variabilné 
poplatky môžu mať formu percentuálneho vyjadrenia, a to buď ako percento z príspevku, 
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alebo ako percentuálny podiel spravovaných príspevkov, alebo ako kumulatívne percento 
obratu aktív. To garantuje dôchodkovým spoločnostiam rovnomerný tok príjmov. Avšak 
hlavnou kritikou tohto typu poplatku je, že vytvára nedostatok príležitostí pre lepšie investície 
a viac zaťažuje tých členov, ktorí prispievajú najviac (najčastejšie aj najviac zarábajúcich).  
 
Zatiaľ čo Tapia a Yermo (2008) rozlišujú medzi fixnými a variabilnými poplatkami, Blake 
(2006) rozoznáva poplatky vyberané pred dodaním služieb,  ktorých sa týkajú, tzv. front-
loaded poplatky (odplata za vedenie ODÚ, odplata depozitárovi a poplatok pre SP), a 
poplatky vyberané po ich dodaní, tzv. back-loaded poplatky (odplata za správu DF, odplata za 
zhodnotenie majetku v DF).  
 
V súčasnosti diskutovanou otázkou je nákladovosť správy dôchodkových fondov, ktorá 
nebola donedávna veľmi dôkladne rozoberaná z profesionálneho hľadiska. Taktiež sa ani 
samotní sporitelia druhého piliera nezaoberali skutočným zhodnotením svojich úspor na 
osobných dôchodkových účtoch a všetkými nákladmi, ktoré so správou fondov súvisia. 
Nákladová efektívnosť určuje, akú výšku výnosov znižujú náklady, z čoho vyplýva aký 
skutočný výnos budú  mať sporitelia pripísaný na svojich osobných dôchodkových účtoch po 
odpočítaní všetkých  nákladov súvisiacich so správou DF. Preto daný ukazovateľ budeme 
počítať ako: 

Nákladová efektívnosť   =     x 100   (%) 

Daný ukazovateľ nám na základe komparatívnej analýzy určí, ktoré dôchodkové fondy 
v konkrétnej DSS sú vysoko alebo nízko nákladové zo strany sporiteľa a ktoré zo strany DSS. 
V dôsledku toho budeme môcť posúdiť najmenej a najviac nákladovú správu fondov z oboch 
hľadísk. (Piter, 2013) 
 
Pod pojmom rentabilita môžeme chápať relatívne vyjadrenie výsledkov hospodárenia (tzn. 
zisk/stratu) vo vzťahu k určitému základu. Veličinu môžeme tiež definovať ako schopnosť 
dosahovať zisk zo zhodnocovania vloženého kapitálu. Rentabilitu potom vyjadríme 
prostredníctvom  nasledujúceho vzorca: 
 

Rentabilita =     x 100   (%) 

Dané veličiny môžeme vysvetliť nasledovne: 
VH – výsledok hospodárenia vyjadrený ziskom alebo stratou 
NAV – čistá hodnota majetku v DF 
Vp – vložené príspevky od sporiteľov 
N – náklady (odpísanie dôchodkových jednotiek a ich prevod) 
 

Miery výnosnosti – t. j. pomer finančných prostriedkov získaných alebo stratených na 
investícii k objemu investovaných finančných prostriedkov – v priebehu času zvyknú výrazne 
kolísať, čo predstavuje významné riziko pre primeranosť dôchodkov. Ak sú miery výnosnosti 
nižšie, musia dôchodkoví sporitelia zostať na trhu práce dlhšie, aby mohli dlhšie prispievať a 
zabezpečiť tak  rovnakú úroveň dôchodkov. Aby mali ľudia pri odchode do dôchodku 
postačujúce informácie o očakávanej úrovni ich dôchodkového príjmu a mohli robiť 
rozhodnutia týkajúce sa ďalšieho pôsobenia na trhu práce, musia sa s prijateľnou presnosťou 
odhadnúť dlhodobé miery výnosnosti. V tejto súvislosti sú nevyhnutne potrebné dobre 
fungujúce dozorné orgány a účinné finančné regulačné rámce. Budúci dôchodkový príjem 



 7 

závisí na čistých výnosoch počas „fázy zhromažďovania“ a na poistno-matematických 
výpočtoch, ktoré určujú výšku dôchodkového príjmu vo „fáze vyplácania“. Obidve tieto fázy 
sú rovnako dôležité a preto si vyžadujú dôkladný plán a dohľad. 
 
Hoci zákonodarcovia vo väčšine členských štátov prijali opatrenia na zmiernenie investičného 
rizika, máloktoré štáty zaviedli priame mechanizmy záruk proti investičnému riziku vo fáze 
zhromažďovania. Pokiaľ ide o záruky vo fáze vyplácania, pribúdajú požiadavky na 
poskytovateľov finančných služieb, aby mali zaistenie na pokrytie svojich záväzkov v prípade 
krachu. V tomto by mala pomôcť práve smernica o solventnosti II. 

4 BEZPEČNOSŤ 
 
Bezpečnosť dôchodkov je dôležitá pri podpore primeranosti. Okrem toho makroekonomické 
prínosy možno rýchlo pocítiť, keďže dôchodcovia sú rastúcim zdrojom stabilnej a pravidelnej 
spotreby. Rozdielny vývoj dôchodkových systémov v členských štátoch a odlišný trend k 
schémam DC však nastoľujú nové otázky týkajúce sa politiky. 
 
Keďže dôchodkové zabezpečenie prechádza od jednoduchých systémov k viacvrstvovým a od 
jednoduchých dôchodkových balíkov ku komplexným, roztrieštený a neúplný charakter 
súčasného európskeho rámca už nemusí byť postačujúci. 
� Výsledkom reforiem sú niektoré kapitalizačné dôchodkové systémy, verejné i súkromné, 

na ktoré sa vzťahuje regulácia na úrovni EÚ, ale iba v niektorých členských štátoch.  
� Na podobné dôchodkové systémy sa vzťahujú odlišné predpisy EÚ, a tak otvárajú otázky 

konzistentnosti.  
� Nejasné hranice sú medzi: systémami sociálneho zabezpečenia a súkromnými systémami, 

zamestnaneckými a individuálnymi systémami a dobrovoľnými a povinnými systémami. 
� Nie je vždy jasné, čím sa sporenie vo všeobecnosti odlišuje od dôchodkov. Tak sa vynárajú 

otázky, či by sa označenie „dôchodok“ nemalo obmedziť na produkt, ktorý má isté prvky, 
ako je napr. istota a pravidlá, ktorými sa obmedzuje prístup k nemu, vrátane plánu 
vyplácania, ktorý zahŕňa pravidelný prísun platieb počas dôchodku. (Zelená kniha, 2010) 

5 DOSTUPNOSŤ 
 
Nariadenia EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia chránia dôchodkové práva 
mobilných občanov EÚ a ich rodinných členov už päť desaťročí. Novými nariadeniami č. 
883/2004 a č. 987/2009 sa táto ochrana rozširuje a zabezpečuje sa, aby sa pri získavaní 
dôchodkových práv zohľadňovali obdobia poistenia získané v inom členskom štáte. Tieto 
nariadenia sú obmedzené na zákonné a zamestnanecké dôchodkové systémy, v ktorých sú 
práva založené na právnych predpisoch: uvedené súčasné vnútroštátne reformy si preto môžu 
vyžadovať rozšírenie nariadení o koordinácii a minimálnych noriem s cieľom zlepšiť prístup 
mobilných pracovníkov k doplnkových dôchodkovým právam v rámci členských štátov a 
medzi nimi. 
 
Politiky a regulácia musia umožniť voľný pohyb výrobných faktorov, najmä práce a kapitálu 
na efektívne využívanie zdrojov a na vytvorenie priaznivých podmienok pre zvýšenie príjmov 
na maximum. Väčšia flexibilita pri mobilite práce podporuje prispôsobenie kapacity 
hospodárstva a posilňuje európsky sociálny model. Využívanie plného potenciálu jednotného 
trhu by mohlo všetkým občanom priniesť značné výhody. 
 



 8 

V roku 2003 bola prijatá smernica o inštitúciách zamestnaneckého dôchodkového 
zabezpečenia, ktorá sa však vzťahuje na tie dôchodky z kapitalizačného systému, ktoré majú 
zamestnanecký charakter a nie úplne všetky zamestnanecké systémy spadajú do jej rozsahu 
pôsobnosti (napr. nezahŕňa systém účtovných rezerv). Nie je to rámcová smernica, ktorá by 
sťažovala prispôsobovanie regulácie trhovým zmenám. Na základe prvých skúseností stále 
existujú značné bariéry pri cezhraničných činnostiach. Zabraňujú plnej realizácii zvyšovania 
efektívnosti na základe úspor z rozsahu a konkurencie, čím sa zvyšujú dôchodkové náklady a 
obmedzuje výber spotrebiteľov. Bariéry sú v mnohých prípadoch výsledkom regulačných 
rozdielov a právnych nejasností, akými sú napr. nejasné vymedzenie cezhraničnej činnosti, 
nedostatočná harmonizácia obozretnej regulácie a zložitá interakcia medzi právnymi 
predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Odstránenie týchto prekážok si môže 
vyžadovať preskúmanie smernice o inštitúciách zamestnaneckého dôchodkového 
zabezpečenia, ďalšiu konvergenciu dohľadu a lepšiu transparentnosť, pokiaľ ide o národné 
rozdiely. Na zvýšenie transparentnosti, pokiaľ ide o dôchodkové záväzky, sú dôležité vhodné 
a porovnateľné účtovné štandardy. Európska komisia dôkladne monitoruje projekt ISAB s 
cieľom zlepšiť dôchodkové účtovníctvo, eventuálne takisto pre samotné dôchodkové fondy v 
súlade s postupom schvaľovania zavedeným v zmysle nariadenia IAS. 
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