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ÚVOD 

V časoch globalizácie a snahy o jednotný poistný trh čelí Európska únia veľkej výzve 

pri zabezpečovaní dôchodkov pre svojich občanov. Nespochybniteľný demografický vývoj, 

akým je práve prebiehajúce tzv. starnutie populácie, sa v nasledujúcich desaťročiach ešte 

výrazne prehĺbi. K starnutiu populácie prispieva aj predlžovanie dĺžky života, čo ale 

nepovažujeme vo všeobecnosti za negatívny trend. Je však isté, že pod vplyvom 

demografických zmien, zmien na trhu práce, čoraz väčšej mobility pracovných síl a tlakom na 

národné rozpočty sú štátne dôchodkové systémy, ktoré sa síce reformujú, aj napriek tomu 

časovanou bombou. Preto je dôležité zabezpečiť občanom lepší prístup k alternatívnym 

dôchodkovým produktom. Dynamicky sa rozvíjajúci poistný trh na čele s Európskym orgánom 

pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov preto prišiel s novinkou nazývanou 

Celoeurópsky dôchodkový produkt (ďalej len „PEPP")1.  

Veľkým krokom vpred je jeho cezhraničná pôsobnosť a prenosnosť v rámci členských 

štátov Európskej únie (ďalej len „EU") a tiež online distribúcia. Cieľom nového produktu je  

podpora a  rozvoj rozsiahleho a konkurencieschopného európskeho trhu pre osobné dôchodky. 

Je navrhnutý tak, aby bol bezpečný, transparentný a nákladovo efektívny dlhodobý sporiaci 

produkt. Má fungovať na princípe dobrovoľnosti, tak ako aj III. pilier v podmienkach 

Slovenskej republiky. Výhodou by mala byť tiež vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa a 

možnosť zmeniť poskytovateľa. Cieľom nového produktu je podpora a rozvoj expanzívneho a 

konkurencieschopného európskeho trhu dôchodkového zabezpečenia.  

Cieľom práce je charakteristika nového produktu z pohľadu legislatívnej úpravy, ale aj 

praktického využitia. Taktiež sa zaoberá jeho výhodami a nevýhodami a ponúka aj ilustratívny 

aktuársky model s rôznymi rizikovými zaťaženiami, pričom vychádzame z najdôležitejších 

smerníc v oblasti aktuárstva, akými sú Gender smernica2, smernica Solventnosť II3 a jej 

rozšírenie Omnibus II4. 

                                                 
1 Pan European Pension Product 
2 Smernica rady 2004/113/es z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi    
  a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu 
3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a  
  zaistenia 
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní  
  poistenia a zaistenia 
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1. LEGISLATÍVA CELOEURÓPSKEHO DÔCHODKOVÉHO 

PRODUKTU 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo čoraz viac rieši zabezpečenie svojho príjmu v starobe 

formou alternatívnych dôchodkových produktov. Podstatným aspektom doplnkových možností 

zabezpečovania si príjmu v starobe a reforiem štátnych dôchodkových systémov je aj zvyšujúca 

sa mobilita pracovných síl. V súčasnosti má EU okolo 512,6 miliónov obyvateľov. Ekonomicky 

aktívni občania z menej ekonomicky rozvinutých krajín Európskej únie majú tendenciu 

prechádzať do krajín EU s dobrými hospodárskymi vyhliadkami. V roku 2016 približne 1,3 

miliónov občanov pracovalo v inom členskom štáte EU ako domovskom. V súčasnosti 

neexistuje možnosť pre ľudí, ktorí sa sťahujú do iného členského štátu sporiť si v pôvodnom 

domovskom štáte, preto Európska komisia (ďalej len „EC") vidí veľký priestor zlepšenia v tejto 

situácii (EC, 2018). 

Priemerná dĺžka dožitia sa človeka vo veku 65 rokov je 20 rokov (EU-28), pričom na 

Slovensku je to 17,5 roka (muži 15,3; ženy 19,2). Na úrovni EU od začiatku 60. rokov až po 

súčasnosť narástla priemerná dĺžka dožitia o viac ako 10 rokov. Na Slovensku sa za posledných 

15 rokov zvýšila doba prežitia o 3 roky. A zároveň pôrodnosť v EU klesla z približne 2,5 detí 

na ženu na 1,6. Z uvedeného vyplýva potreba zavádzania nových opatrení na zvýšenie 

efektívnosti v dôchodkových systémoch. Kombinácia týchto faktorov vedie k starnutiu 

populácie. Je potrebné zaviesť nové opatrenia nie len kvôli potrebe dôchodkového 

zabezpečenia do budúcnosti ako takého, ale taktiež kvôli menšej odkázanosti na štátny I. pilier5, 

ktorý je výrazne ovplyvnený starnutím populácie a klesajúcou pôrodnosťou.  

Európske centrum politickej stratégie (ďalej len „EPSC") vo svojich mnohých štúdiách 

zdôrazňuje potrebu reformy dôchodkových systémov vzhľadom k starnutiu populácie. Situáciu 

znázorňuje aj priložený graf č.1. 

  

                                                 
5 Pay-As-You-Go system (PAYG) 
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Graf 1 Pomer závislosti 65+ ročných ľudí na 20-64 ročných ľuďoch 

Prameň: A Pan-European Pension Product Filling the Pensions Gap and Refinancing the 
Economy – EPSC, 2018 

Všetky spomínané trendy vedú k potrebe rozširovania dôchodkových produktov pre 

občanov EU a k snahe budovania únie kapitálových trhov (EC, 2018). 

1.1.   Ciele EU v súvislosti s Celoeurópskym dôchodkovým produktom 

V roku 2015 EC publikovala Zelenú knihu6 o budovaní únie kapitálových trhov, ktorá 

má presmerovať väčší objem úspor domácností od tradičných nástrojov ku kapitálových trhom. 

Komisia v tomto dokumente identifikovala najväčšie výzvy dôchodkového zabezpečenia v 

členských krajinách EU. Je to najmä finančná udržateľnosť a miera náhrady v prostredí 

meniacej sa demografickej štruktúry a neistého hospodárskeho rastu. Hlavným 

a najdôležitejším cieľom pri vytváraní nového dôchodkového produktu je preto vytvoriť 

jednotný trh s osobnými dôchodkami a prispieť tak k dokončeniu únie kapitálových trhov. 

Osobitným cieľom je zavedenie štandardizovaného produktu a posilnenie jednotného trhu 

dôchodkového zabezpečenia. Európsky parlament (ďalej len „EP") taktiež víta iniciatívu 

vytvorenia celoeurópskeho dôchodkového produktu za účelom stimulácie finančných 

produktov. Má uspokojiť potreby ľudí pri zhodnocovaní dôchodkových úspor a riešiť 

                                                 
6 GREEN PAPER - Building a Capital Markets Union, 2015 
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demografickú výzvu. Cieľom na úrovni EU je však najmä zabezpečiť primerané a udržateľné 

dôchodkové systémy so zameraním na vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa. Hlavný úžitok pre 

spotrebiteľov má spočívať najmä v možnosti prenosnosti produktu v rámci celej EU7, 

z transparentnosti nákladov a z možnosti zmeny poskytovateľov pri obmedzených nákladoch. 

Výhodou v kontexte PEPP a jeho regulácie na úrovni EU je väčšia dôvera sporiteľov v produkt. 

Pred vytvorením konečného návrhu bolo vypracovaných niekoľko štúdií, ktoré 

posudzovali vplyv PEPP a jeho trhový potenciál. Podľa štúdie8, ktorú vypracovala spoločnosť 

Ernst & Young, má mať rámec PEPP pozitívny ekonomický vplyv, no tiež zdôrazňujú 

dôležitosť flexibility produktu vzhľadom na značnú diferenciu jednotlivých daňových režimov 

v krajinách EU. Okrem toho konštatujú, že PEPP by mal vplyv na nárast spravovaných 

dôchodkových aktív, konkrétne do roku 2030 z 0,7 bilióna EUR na 2,1 bilióna EUR oproti 1,4 

bilióna EUR bez PEPP, za predpokladu poskytnutia existujúcich vnútroštátnych daňových 

stimulov. Podľa štúdie bude mať produkt značný vplyv na ľudí s neštandardným zamestnaním, 

na samostatne zárobkovo činné osoby a najmä na mobilných pracovníkov, ktorí majú 

nedostatočný alebo obmedzený prístup k podobným produktom.  

1.2.   Vlastnosti Celoeurópskeho dôchodkového produktu 

Primárnym dôvodom pre vznik návrhu Celoeurópskeho dôchodkového produktu je 

rozšírenie možností v oblasti sporenia na dôchodok. Produkt je iniciatívou EC, ktorej cieľom 

je utvorenie jednotného kapitálového trhu v EU. Prostredníctvom nového dôchodkového 

produktu chce EC zmierniť roztrieštenosť a nevyváženosť európskeho trhu s osobnými 

dôchodkami a jednotlivých legislatívnych pravidiel na vnútroštátnych úrovniach. EC vidí veľký 

potenciál vo fakte, že iba 27 % Európanov vo veku od 25 do 59 rokov má svoje voľné finančné 

prostriedky v dôchodkových produktoch. Podľa Návrhu nariadenia Eurpskeho parlamentu 

a Rady, ktorý bol predložený v júni 2017 je PEPP dlhodobý sporiaci osobný dôchodkový 

produkt fungujúci na princípe dobrovnoľnosti. Na základe schváleného plánu ho môže 

poskytovať regulovaná finančná inštitúcia, ktorej bolo na základe práva Únie udelené povolenie 

na správu kolektívnych alebo individuálnych investícií alebo úspor, a ktorý si dobrovoľne 

zakúpil sporiteľ na účel zapezpečenia dôchodku. Je založený na zmluve uzatvorenej 

dobrovoľne medzi sporiteľom a právnym subjektom, prostredníctvom ktorého si sporiteľ 

zabezpečuje príjem na dôchodku. Plán PEPP je zmluva, dohoda, správcovská listina alebo 

                                                 
7 V USA možnosť prenosnosti doplnkových dôchodkových produktov funguje 
8 Ernst & Young for the European Commission, Study on the feasibility of a European personal pension 
framework, June 2017. 
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pravidlá, v ktorých sa definuje, ktoré dôchodkové dávky a za akých podmienok sa poskytnú. 

Tieto dávky sú uhrádzané v súvislosti s dosiahnutím alebo očakávaním dosiahnutia veku 

odchodu do dôchodku a môžu mať podobu doživotných platieb, dočasných platieb, 

jednorazovej platby alebo akejkoľvek ich kombinácie. Produkt bude dostupný pre zamestnané, 

samostatne zárobkovo činné, ale aj pre nezamestané osoby v členských štátoch EU. Dôležitým 

aspektom je tiež distribúcia a činnosti spočívajúce v aktivitách vedúcich k uzavretiu zmlúv 

o poskytnutí PEPP. 

Povolenie na vytvorenie a distribúciu PEPP udeľuje Európsky orgán pre poisťovníctvo 

a dôchodkové poistenie zamestnancov (ďalej len „EIOPA“) v súlade s  nariadením. Žiadosť 

o udelenie povolenia pre PEPP môžu predložiť úverové inštitúcie, poisťovne, ktoré poskytujú 

priame životné poistenie, inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, investičné 

spoločnosti alebo správcovské spoločnosti a správcovia alternatívnych investičných fondov.  

Žiadosť o udelenie povolenia má presne vymedzené náležitosti, ktoré musí obsahovať. Až po 

udelení všetkých potrebných povolení zo strany EIOPA možno používať označenie „PEPP“ 

alebo „Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt“. S cieľom zabezpečiť vysoko kvalitné 

normy pre takéto označenie je orgán EIOPA oprávnený odobrať povolenie v prípade, že 

poskytovateľ už nezodpovedá stanoveným požiadavkám. EIOPA, ako hlavný orgán dohadu 

bude tiež monitorovať trh a posudzovať ročné plány dohľadu príslušných vnútroštátnych 

orgánov. Okrem toho má EIOPA viesť centrálny register všetkých PEPP, ktorý bude verejne 

prístupný v elektronickej podobe. 

Produkt je možné na území hostiteľského členského štátu poskytovať prostredníctvom 

poskytovateľa a distribuovať cez distribútora na základe slobody poskytovať služby alebo 

slobody usadiť sa, pokiaľ tak robia v súlade s príslušnými predpismi a postupmi. Služba 

prenosnosti, ktorá je pre tento produkt kľúčová, umožňuje sporiteľom PEPP pri zmene ich 

bydliska v rámci iného členského štátu naďalej prispievať do PEPP, na ktorý už uzatvorili 

zmluvu s poskytovateľom. V takomto prípade sporitelia majú nárok ponechať si výhody a 

stimuly, ktoré im boli poskytnuté a ktoré sú spojené s pokračujúcim investovaním do rovnakého 

PEPP. Zmena poskytovateľa na žiadosť sporiteľa PEPP sa uskutoční tak, že sa prevedú 

akýkoľvek kladné zostatky zo starého účtu na nový účet PEPP, ktorý bude otvorený u nového 

prijímajúceho poskytovateľa, pričom prvý účet sa zruší. Zmena poskytovateľa PEPP môže byť 

vykonaná najviac raz za päť rokov po uzatvorení zmluvy o PEPP.  Výška poplatkov a nákladov 

za zrušenie účtu PEPP neprekročí 0,5 % kladného zostatku, ktorý sa má previesť novému 

poskytovateľovi PEPP. Aby bol zabezpečený aspekt cezhraničnej pôsobnosti je potrebné aby 
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poskytovatelia vytvorili národné "oddelenia" pre všetky ostatné členské štáty do troch rokov od 

spustenia predaja produktu. 

Pri vykonávaní distribučných činností týkajúcich sa PEPP platí všeobecná zásada. 

Poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP majú vždy konať čestne, spravodlivo a odborne 

v súlade s najlepšími záujmami svojich klientov. Poskytovatelia PEPP budú môcť osloviť 

spotrebiteľov v celej EU prostredníctvom elektronických distribučných kanálov. Pred tým, ako 

sa PEPP ponúkne sporiteľovi, poskytovateľ zhotoví pre tento produkt dokument s kľúčovými 

informáciami, ktorý zverejní  na svojom webovom sídle. Dokument musí obsahovať okrem 

iného informácie napríklad o dôchodkových dávkach a rozsahu, v akom sa zaručujú a tiež 

všeobecné informácie o službe prenosnosti vrátane informácií o zložkách. Potenciálny sporiteľ 

má mať k dispozícii taktiež informácie o minulej výkonnosti plánu PEPP a o jeho investičnej 

možnosti zobrazenej v grafe výkonnosti za minimálne 10 rokov. Plán PEPP je zmluva, v ktorej 

sa stanovuje, ktoré dôchodkové dávky a za akých podmienok sa poskytnú na základe 

individuálneho plánu dôchodkového sporenia dohodnutého s poskytovateľom PEPP. 

Dokument musí tiež obsahovať informácie o nákladoch, ktoré znášajú sporitelia a poberatelia. 

Transparentnosť je v prípade PEPP zabezpečená najmä prostredníctvom pravidelných ročných 

výkazov výkonnosti danej investičnej stratégie a informácií o celkových nákladoch.  

Je dôležité spomenúť zásadu obozretnosti, v súlade s ktorou sú poskytovatelia PEPP 

povinní robiť investičné rozhodnutia. Okrem toho sa aktíva investujú v najlepšom dlhodobom 

záujme sporiteľov PEPP ako celku a tak, aby sa zaručila jeho bezpečnosť, kvalita, likvidita 

a rentabilita, pričom sa ani samotný poskytovateľ PEPP nevystaví rizikám investovania. 

Sporiteľovi má byť ponúknutých maximálne 6 investičných možností, z toho minimálne jedna 

štandardná investícia a ostatné alternatívne investície. Sporiteľovi musí byť ponúknutá 

minimálne jedna štandardná investičná stratégia, ktorou sa zároveň zabezpečuje ochrana 

sporiteľa s možnosťou získania investovaného kapitálu späť. Investičnú stratégiu, ktorá sa 

zvolila pri uzatváraní zmluvy, je možné bezplatne zmeniť raz za päť rokov. Medzi ďalšie 

kritéria vzťahujúce sa na akumulačnú fázu patria predovšetkým vekové hranice, minimálne 

trvanie akumulačnej fázy, maximálna a minimálna výška príspevkov, ale aj podmienky 

redemácie9. Vek odchodu do dôchodku nie je presne definovaný a je teda založený na 

reguláciách domovského štátu.  

                                                 
9 Spätný odkup podielových listov, ktoré podielnik predá správcovskej spoločnosti za aktuálnu cenu. 
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Za účelom ochrany investora poskytovateľ PEPP vymenuje jedného alebo viacerých 

depozitárov na úschovu aktív a dodržiavanie povinností dohľadu. Depozitár potom zodpovedá 

vo vzťahu k zúčastneným stranám za akúkoľvek stratu, ktorá vznikla v dôsledku nesplnenia 

svojich povinnosti.  

Fáza čerpania naakumulovaných finančných prostriedkov spočíva vo forme výplat 

týchto prostriedkov. Väčšina pravidiel týkajúcich sa tejto fázy sú určené členským štátom. 

Môžu byť vo forme anuít, jednorazovej platby, viacerých platieb alebo ich kombinácií. Sporiteľ 

si pri uzatváraní zmluvy o PEPP vyberie formu výplaty, ktorú však môže meniť 1 rok pred 

začatím alebo na začiatku výplatnej fázy, prípadne v momente zmeny poskytovateľa PEPP. 

Zmena formy výplatnej fázy je pre sporiteľa bezplatná.  

Inštitúcie EU 13.2.2019 schválili dohodu o návrhu celoeurópskeho dôchodkového 

osobného produktu. Ďalšie kroky budú predmetom právnej a lingvistickej revízie. EP a Rada 

sa následne vyzvú, aby prijali výsledné znenie. Nové nariadenie po prijatí nadobudne účinnosť 

dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EU. Hodnotenie prijatého nariadenia 

sa uskutoční 5 rokov po nadobudnutí účinnosti a v prípade identifikácie závažných problémov 

má Komisia uviesť riešenia a konkrétne kroky vedúce k náprave. Jedným z kľúčových 

ukazovateľov hodnotenia patrí napríklad celková miera využívania osobných dôchodkových 

produktov vrátane PEPP v porovnaní so základným scenárom. 

2. KĽÚČOVÉ NEDOSTATKY A NÁVRHY  

Na prvý pohľad sa zdá, že prínos návrhu nového produktu je jasný ako pre sporiteľov, 

tak aj pre poskytovateľov a európske hospodárstvo ako celok. No pripomienky, ktoré boli 

zverejnené relevantnými inštitúciami hneď po uverejnení návrhu, poukázali na niekoľko 

nedostatkov. V našej práci uvádzame najdôležitejšie z tých, ktoré uvádza vo svojom 

pripomienkovom dokumente Európska asociácia aktuárov (ďalej len „AAE"), 2018.  

2.1.   Rôzne regulačné režimy  

Navrhuje sa, aby PEPP mohla ponúkať široká škála poskytovateľom, no je dôležité 

uvedomiť si, že rôzni poskytovatelia podliehajú rôznym požiadavkám na reguláciu, distribúciu 

a informácie. Nariadenie stanovuje, že PEPP bude predávať široká škála finančných inštitúcií, 

vrátane poisťovní, bánk, investičných fondov a inštitúcii regulovaných smernicou IORP10. Tu 

                                                 
10 DIRECTIVE (EU) 2016/2341 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 
December 2016 on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision (IORPs) 
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je potrebné uvedomiť si,  že regulačné rámce pre týchto poskytovateľov sú rozdielne. Napríklad 

pre poisťovne, ktoré reguluje smernica Solventnosť II sa vyžaduje určitá kapitálová 

primeranosť na krytie poistných rizík, zatiaľ čo iní poskytovatelia nemajú takéto požiadavky. 

To môže vytvoriť priestor pre tzv. arbitráž vo vzťahu k regulačnému rámcu, ako aj vo vzťahu 

k daňovému zaobchádzaniu a požiadavkám na ochranu spotrebiteľa. To znamená, že regulačné 

požiadavky nie sú pre rôznych poskytovateľov rovnaké a preto je dôležité zabezpečiť, aby boli 

o tom spotrebitelia dostatočne a zrozumiteľne oboznámení. Rôzne regulácie, ako sú napríklad, 

obozretnosť, distribúcia, informácie,  majú značný vplyv na riadenie rizík, nákladov a 

výkonnosti navrhovaného produktu PEPP. Treba pochopiť, že poskytovatelia, na ktoré sa 

nevzťahuje smernica Solventnosť II, nemusia ponúkať kvalitný produkt PEPP s pokrytím 

biometrických rizík. Pojem zahŕňa všetky riziká spojené so životnými podmienkami človeka, 

napr. smrť, invalidita, dlhovekosť, vek, počet detí a pod. 

2.2.   Daňové zaobchádzanie 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že otázka daňového zaobchádzania s produktom 

PEPP je najväčšou výzvou. Keďže legislatíva neharmonizuje daňové zaobchádzanie s 

osobnými dôchodkovými produktmi, zdaňovanie závisí od domovskej krajiny sporiteľa. Spolu 

s návrhom nariadenia PEPP prijala EC aj odporúčanie, ktoré sa týka uplatňovania daňových 

pravidiel PEPP za účelom zatraktívnenia produktu. V tomto odporúčaní sú členské štáty 

vyzvané  poskytnúť sporiteľom PEPP rovnaké alebo lepšie11 daňové zaobchádzanie, aké sa 

poskytuje osobným dôchodkom na vnútroštátnej úrovni. Zásada národného zaobchádzania 

zaručuje, že sporiteľ PEPP, ktorý platí príspevky, dostane rovnaké daňové zaobchádzanie, ako 

v prípade platenia príspevkov do porovnateľného národného dôchodkového produktu. Štúdia12 

o uskutočniteľnosti európskeho systému osobného dôchodkového zabezpečenia však 

identifikovala 49 rôznych dôchodkových produktov v 28 členských štátoch, pričom 

abstrahovala od dôchodkov prvého a druhého piliera. Každý z týchto 49 produktov by mohol 

byť zdanený osobitne. Okrem toho sa zdaňovanie môže vyskytujú pri troch príležitostiach a to 

počas fázy akumulácie, fázy výnosu a fázy deakumulácie. Na základe toho existuje osem 

rôznych daňových kombinácií, čo indikuje veľký počet možných daňových úprav v členských 

štátoch. Okrem toho sú možné aj ďalšie subvariácie daňových úprav. Jednou z možností, ako 

predísť a vyriešiť tento problém, by hypoteticky mohlo byť vytvorenie nového 29. daňového 

                                                 
11 V prípade, že členské štáty majú viac ako jeden druh daňového režimu pre národné osobné dôchodky. 
12 Ernst & Young for the European Commission, Study on the feasibility of a European personal pension 
framework, June 2017. 
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režimu, ktorý by harmonizoval daňové zaobchádzanie s PEPP na úrovni EU a fungoval by 

paralelne popri existujúcich 28 národných režimov. No aj tu sa strenávame s mnohými 

otázkami v kontexte spravodlivosti. Napríklad, ak by harmonizovaný daňový režim pre PEPP 

stanovil minimálny vek 65 rokov na získanie dávok, znamenalo by to, že v krajinách s nižším 

minimálnym vekom by sporitelia pravdepodobne produkt nevyužívali, zatiaľ čo v krajinách 

s vyšším vekom by uprednostňovali tento produkt pred národnými. Toto by preto mohlo 

pôsobiť podkopávanie vnútroštátnych dôchodkových politík (Nieminen, Eatock, 2018). 

S týmto konštatovaním sa zhodujú aj odborníci z AAE, ktorí podporujú EC pri odporúčaní, aby 

členské štáty poskytli rovnaké daňové stimuly vo vzťahu k PEPP ako v prípade vnútroštátnych 

dôchodkových produktov. No upozorňujú aj na to, že pravdepodobne dôjde k novým súborom 

pravidiel v niektorých členských štátoch, čím sa zvýši aj zložitosť daného daňového režimu 

(AAE, 2018).  

2.3.   Obmedzené investičné stratégie.  

V článku 34 ods. 1 návrhu13 PEPP sa uvádza, že "poskytovatelia PEPP ponúknu 

sporiteľom najviac 6 investičných možností". Súhlasíme s tým, že by sa malo uplatňovať 

pravidlo obozretnosti a počet dostupných investičných možností by mal byť obmedzený, 

pretože poskytovanie príliš veľkej voľby odrádza od úspor. Okrem toho nie je jasné, či produkt 

môže mať celkovo len 6 investičných možností, alebo môže byť sporiteľovi ponúknutých 6 

možností. Myslíme si však, že stanovenie maximálneho počet  investičných stratégií je 

dostatočné.  

2.4.   Služba prenosnosti  

Vzhľadom na to, že medzi členskými štátmi existujú rozdiely v oblasti daňového 

zaobchádzania a iných oblastiach (napr. deakumulačná fáza, vek odchodu do dôchodku, 

možnosti predčasného odchodu do dôchodku),  má zmysel mať samostatné vnútroštátne 

oddelenia pre každý členský štát, v ktorom si sporiteľ šetrí prostredníctvom PEPP. Z článku 13 

ods. 3 návrhu PEPP vyplýva, že poskytovatelia PEPP budú musieť ponúkať pre každý PEPP 

vnútroštátne zložky pre všetky členské štáty do troch rokov od nadobudnutia účinnosti. 

Najneskôr 3 mesiace po prijatí žiadosti sporiteľa PEPP na uplatnenie svojho práva mobility mu 

musí poskytovateľ bezplatne poskytnúť úplne informácie o možnosti otvoriť novú zložku. 

Uznávame, že na to, aby bol produkt celoeurópsky, musí byť PEPP k dispozícii sporiteľom v 

                                                 
13 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Pan-European Personal Pension 
Product (PEPP). 
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každom členskom štáte. Je však možné, pre niektorých poskytovateľov by to bolo nevýhodné 

a mohlo by to zabrániť vstupu potenciálnych poskytovateľov PEPP na trh. Navrhuje sa preto 

uplatňovanie tzv. partnerských dokumentov alebo vypracovanie štandardných dokumentov zo 

strany EIOPA pre každý členský štát v národnom jazyku, čím sa znížia náklady 

poskytovateľom PEPP. V článku 16 sa vyžaduje, aby sa šetrič PEPP, ktorý sa presťahuje z 

členského štátu A do členského štátu B dostal možnosť previesť svoje kumulované finančné 

prostriedky. To má potenciál uľahčiť daňovú arbitráž, t.j., sporiteľ by mohol presunúť svoje 

finančné prostriedky pred odchodom do dôchodku do členského štátu, ktorý uplatňuje 

výhodnejší daňový režim. 

2.5.   Deakumulačná fáza 

Nariadenie vyžaduje, aby sa sporiteľ PEPP rozhodol pri uzavretí zmluvy o forme 

výplatnej fázy. Domnievame sa, že rozhodnutie o forme výplatnej fázy nie je potrebné desať až 

pätnásť rokov pred očakávaným dátum deakumulácie. Niektoré podmienky fázy čerpania 

stanovujú členské štáty (napr. vek odchodu do dôchodku, minimálna doba účasti v pláne PEPP, 

podmienky redemácie), a preto odporúčame, aby aj podmienky stanovenia formy výplaty boli 

záležitosťou členských štátov namiesto stanovenia v nariadení. 

 

3. MODELOVANIE CELOEURÓPSKEHO DÔCHODKOVÉHO 

PRODUKTU 

PEPP má fungovať na princípe dobrovoľného systému dôchodkového sporenia. 

Smernica EP a Rady 2009/138/ES, Solventnosť II., bola vytvorená s cieľom zlepšenia regulácie 

a dohľadu nad poistným trhom. Hlavným dôvodom zavedenia smernice bola potreba zvýšenia 

ochrany poistených s dôrazom na prehĺbenie harmonizácie v poistnom sektore v rámci EU. 

Medzi hlavné prínosy smernice patrí najmä zvýšená pozornosť v oblasti riadenia rizík 

a reálneho oceňovania aktív a záväzkov. Dôraz sa kladie rovnako na systém vnútornej kontroly, 

aktuársku funkciu, interný audit a skvalitnenie transparentnosti poistného sektora. S príchodom 

nových trendov a zmenami s nimi súvisiacimi sa smernica tiež orientuje na zabezpečenie väčšej 

flexibility. Solventnosť II v porovnaní so Solventnosťou I, odráža širšiu škálu rizík, ktorým sú 

poisťovne vystavené. Ide o všetky kvantifikovateľné riziká, no najmä trhové, kreditné a 

operačné. So zavedením prísnejších regulačných opatrení sa spájajú aj sprievodné negatívne 

efekty, ktorými sú hlavne zvýšenie cien poistných produktov predstavujúcich vyššie riziko, 
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dodatočné náklady na implementáciu alebo nezáujem poisťovní preberať niektoré druhy rizík. 

Aj preto sú malé poisťovne, ktorých ročné poistné je nižšie než 5 mil. eur a technické rezervy 

nepresahujú 25 mil. eur, z rozsahu pôsobnosti smernice vylúčené. Aj napriek spomínaným 

negatívnym javom je primárny záujem kladený na ochranu klienta a stabilitu finančného 

sektora. Za účelom novelizácie smernice Solventnosť II bola prijatá v roku 2014 smernica 

Omnibus II, ktorá svojim zavedením do platnosti dovŕšila rámec regulácie a dohľadu 

v poisťovníctve v rámci EU. Zmeny sa týkali najmä úloh orgánu EIOPA v zabezpečovaní 

technických opatrení s cieľom vytvorenia jednotného súboru pravidiel, ktorými sa zabezpečila 

stabilita, transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie a nižšie náklady na dodržiavanie predpisov 

a zamedzovanie regulačných arbitráží.  

V kontexte práce a v spojitosti s uvedenými smernicami  je najdôležitejší pojem ,,zásada 

obozretnosti“, resp. ,,zásada obozretnej osoby“. Pojmy sa týkajú všeobecných požiadaviek na 

správu a riadenie poisťovní a zavedenia účinného systému správy, ktorým sa zabezpečí 

spoľahlivé a premyslené riadenie ich činností. Obozretné riadenie, alebo aj odbornosť, vyžaduje 

potrebnú kvalifikáciu, vedomosti, skúsenosti, dobrú povesť a bezúhonnosť osoby, ktorá 

skutočne riadi poisťovňu. V súvislosti s obozretnosťou poisťovne a zaisťovne investujú iba do 

aktív a nástrojov, ktorých riziká môžu náležité identifikovať, kvantifikovať, monitorovať, 

riadiť, kontrolovať, oznamovať a adekvátne brať do úvahy pri hodnotení svojich potrieb 

solventnosti, (NBS, 2019). 

Základným princípom stanovenia ceny poistného produktu je zohľadnenie časovej 

hodnoty peňazí. Princíp časovej hodnoty spočíva v skutočnosti, že peniaze, ktorými 

disponujeme dnes, majú vyššiu hodnotu, ako rovnaká suma peňazí v budúcnosti. Dôvodom je 

možnosť získania úroku z investovania, pôsobenie inflácie a neistota budúcich peňažných 

tokov.  

V práci chceme takisto poukázať aj na to, aká je miera náhrady nasporených finančných 

prostriedkov, ktoré si ekonomicky aktívny jednotlivec nasporil ku dňu nástupu na dôchodok. 

Inými slovami, chceme poukázať na to, že dôchodca nemusí dostať späť v podobe mesačných 

dôchodkov sumu, ktorú si nasporil. To závisí od toho, aké rizikové zaťaženia budú poisťovne 

kalkulovať a samozrejme aj akého veku sa dôchodca dožije.  
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3.1.   Svenssonova výnosová krivka 

Výnosová krivka reprezentuje vzťah medzi trhovými úrokovými mierami a časom, 

ktorý ostáva do splatnosti dlhových bezkupónových cenných papierov. Svenssonovu výnosovú 

krivku, preferovanú v poistno-matematickom modelovaní, zaviedol  švédsky ekonóm Lars E. 

O. Svensson v roku 1994. Svenssonov prístup modelovania je európsky favorizovaný. 

Európska centrálna banka (ďalej len „ECB") zverejňuje na dennej báze aktuálne odhady 

výnosových kriviek založené na tomto modeli. Odhady sú modelované na základe historických 

dát výnosov bezkupónových vládnych dlhopisov krajín eurozóny. ECB zverejňuje na základe 

hodnotenia ratingovej agentúry Fitch Ratings14 dve Svenssonove výnosové krivky a to 

s najlepším možným hodnotením ,,AAA rated bonds“ a výnosovú krivku všetkých dlhopisov 

krajín EU ,,all bonds“.  

Ako bezrizikovú úrokovú sadzbu na účely modelovania dôchodkového produktu 

a výpočty mesačných anuít používame Svenssonovu výnosovú krivku, ktorá vykazuje štátne 

dlhopisy eurozóny s ratingom AAA. Na grafe č.2 je znázornená výnosová krivka eurozóny, 

ktorá bola zverejnená 7. februára 2019. Na účely poistno-matematického modelovania sme 

použili jej  parametre, ktoré sú uvedené v tabuľke č.1. 

 

Graf 2 Svenssonova výnosová krivka, 7. február, 2019, AAA dlhopisy 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa ECB. 

 

                                                 
14 www.ecb.europa.eu – Euro area yield curves / Technical notes 2019 
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Tabuľka 2 Parametre Svenssonovej výnosovej krivky publikované ECB 7. februára 2019,  

                  AAA dlhopisy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prameň: ECB, Euro area yield curves, 2019. 

Svenssonova výnosová krivka je daná vzťahom   

	 	
1 exp

	
1 exp

exp  

																																					 exp ,                                                            (1)                        

kde  

 –  výnos z dlhopisov so spojitým úrokovaním (% p.a.), 

 –  čas do splatnosti,  ∈ 0, ,  

 – maximálna doba splatnosti, 

, , , ,			 ,  – parametre Svenssonovej výnosovej krivky, kde , , 	musia byť 

kladné. 

  V našej práci uvažujeme dve možnosti diskontného faktora - faktor diskontovania s 

konštantnou úrokovou mierou i (%) p.a. a tiež diskontovanie s použitím Svenssonovej 

Parametre 7. február 2019 

 1,198552 

 -1,712513 

 11,673595 

 -14,755284 

 1,885210 

 2,025841 
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výnosovej krivky vypočítanej pomocou spojitého úrokovania, pre viac informácií pozri 

European Central Bank, Technical notes, 2019. 

	%

; 				 	 š á	 á	ú á	

exp
%

; 			 ; 1,2, … .12 	 	 ý á	
      (2)                       

 

3.2.   Úmrtnostné tabuľky 

Na účely modelovania dôchodkového produktu sú potrebné taktiež úmrtnostné tabuľky, 

ktoré sú nástrojom na zisťovanie úmrtnostných pomerov danej populácie. Zachytávajú 

pravdepodobnosť dožitia a úmrtia poistenej osoby, čo predstavuje zároveň jeden z 

najdôležitejších faktorov, ktorý ovplyvňuje výšku poistného. Pri poistno-matematických 

výpočtoch vychádzame tiež z princípu ekvivalencie, ktorý hovorí, že pri uzatváraní súboru 

poistných zmlúv musia byť všetky príjmy poisťovne v rovnováhe s jej výdavkami, pričom sa 

diskontujú k tomu istému časovému okamihu.  (Špirková, Urbaníková, 2012). 

Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého 

zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu, 

známa aj ako Gender smernica. Zdôrazňuje rovnosť pohlaví, zakazuje akúkoľvek diskrimináciu 

na základe pohlavia a vyžaduje, aby bola zabezpečená táto rovnosť vo všetkých oblastiach. 

Taktiež sa táto smernica uplatňuje v poistno-matematických kritériách a použitie pohlavia ako 

poistno-matematického faktora by nemalo mať za následok rozdiely v platenom poistnom, 

poistných sumách, prémiách a zľavách pre jednotlivcov. Uplatňovanie tejto smernice sa 

vzťahuje len na nové zmluvy, ktoré boli uzavreté po dátume uvedenia smernice. Vzhľadom k 

tomu budeme v práci používať zmiešané úmrtnostné tabuľky a teda nebudeme zohľadňovať 

faktor pohlavia. Pri výpočtoch budeme vychádzať z úplných úmrtnostných tabuliek za rok 2017 

platných v Slovenskej republike. 

3.3.   Predpoklady výpočtu  

Základnými stavebnými kameňmi modelovania všetkých produktov životného 

poistenia sú príslušné pravdepodobnosti prežitia a úmrtia, ktoré sú uvedené nasledovne: 
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	  -  pravdepodobnosť, že osoba vo veku x sa dožije aspoň  x + t,  

	  – pravdepodobnosť, že osoba vo veku x zomrie pred vekom x + t, 

Pri lineárnej aproximácii tzv. zlomkových rokov (Dickson et al., 2009) predpokladáme 

rovnomerné rozloženie úmrtnosti x-ročného človeka počas roka. Ak 0 ≤ s ≤ 1 

(s=1/12,2/12,...,12/12), potom 

                                                              	 			 	 	                                                                                                                         (3) 

 

a teda pravdepodobnosť prežitia x-ročného človeka aspoň obdobie s je daná vzťahom  

                                                             			 1 	 		 .                                                                                                                     (4) 

Pri určení mesačného doživotného dôchodku vychádzame zo základnej rovnice ekvivalencie 

12 12
	%

12
	%

,                   (5) 

kde naakumulovaná suma pri nástupe na začiatku odchodu do dôchodku je  a  

12  je očakávaná súčasná hodnota mesačných doživotných dôchodkov, kde 

                               ∑ 	 	 	 	
	                                                                            (6) 

je očakávaná súčasná hodnota mesačného polehotného doživotného dôchodku vo výške 1/12 

p.j., 12 krát do roka za predpokladu, že osoba je nažive.  

Vzťah 12
	%

  predstavuje počiatočné náklady ako % z prvej ročnej anuity, vzťah  

12
	%
	 predstavuje administratívne náklady ako % p.m. z doživotnej 

polehotnej annuity a 	  sú počiatočné náklady v absolútnom vyjadrení, nezávisle od 

nasporenej sumy. 

Potom výška netto mesačného dôchodku  zaťaženého oprávnenými nákladmi, ktorý bude 

x-ročný jedinec doživotne poberať z nasporenej sumy S, je daná vzťahom  

 

                                            
	

	% 	%
	
    .                                                             (7) 
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            V našom modeli uvažujeme 62-ročného dôchodcu, technickú úrokovú sadzbu na úrovni 

0,7 % p. a. (posledná oficiálna technická úroková sadzba v Slovenskej republike), Svenssonovu 

výnosovú krivku zverejnenú 7. februára 2019, počiatočné náklady IC vo výške 200 eur, α ako 

3 % z prvej ročnej anuity a administratívne náklady vo výške 1 % z očakávanej súčasnej 

hodnoty mesačnej anuity. Okrem toho v tabuľke 2 možno vidieť aj dolnú hranicu mesačných 

anuít, čo môže byť pre ekonómov zaujímavé. 

 

Tabuľka 2 Doživotná mesačná anuita s rizikovými zaťaženiami (v eurách) pri nasporenej sume 

10 000 eur 

 Úmrtnostné tabuľky   

Slovenská republika 

(2017) 

Rizikové zaťaženie 

– posunutie 

úmrtnostných 

tabuliek o 5 rokov 

Rizikové zaťaženie 

– oprávnené náklady 

Technická 

úroková miera  

0.7 % p.a. 

46.52 39.29 

 

38.12 

 

Svenssonova 

výnosová krivka, 

7. február 2019 

45.06 

 

38.28 

 

37.14 

 

Dolná hranica 

úrokovej miery 

0.0 % p.a. 

42.91 

 

35.75 

 

34.69 

 

Prameň: Vlastné spracovanie 
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ZHRNUTIE A VÝSLEDKY PRÁCE 

 Z tabuľky 2 je vidieť, že výška doživotného polehotného mesačného dôchodku bude 

do značnej miery závisieť od jednotlivých rizikových zaťažení, s ktorými bude poisťovňa 

dôchodky kalkulovať. Z nášho modelu je zrejmé, že rizikové zaťaženia,  ako sú použitie dolnej 

hranice zhodnotenia financií, posunutie úmrtnostných tabuliek o 5 rokov, ale aj  započítanie 

oprávnených nákladov poisťovne, môže spôsobiť aj viac ako 25 % pokles mesačného 

dôchodku. 

 Ak by sme uvažovali, že dôchodca bude dostávať mesačný dôchodok vo výške 34.69 

eur, aby sa mu vrátila nasporená suma 10,000 eur, musel by sa dožiť aspoň 24 rokov. Avšak 

stredná dĺžka života 62-ročného jedinca na Slovensku je 19,41 rokov a v EU je to 22,3 rokov. 

 Napriek tomu by sme chceli zdôrazniť, že je nevyhnutné si sporiť na dôchodok 

v sporiacich systémoch, pretože z psychologického hľadiska len minimum jednotlivcov je 

schopných si uvedomelo sporiť mimo týchto systémov. 

 Teraz je práve na EC, aby čo najdôslednejšie prepracovala legislatívny rámec PEPP 

a zabezpečila bezpečný a korektný postoj investičných fondov a následne životných poisťovní, 

ktoré by mali budúce dôchodky vyplácať. 
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