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Stanovisko Republikovej únie zamestnávateľov 

- Návrh zákona o osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- materiál na rokovaní HSR SR dňa 10.01.2022 

 

Stručný popis podstaty predkladaného materiálu a jeho relevancie z hľadiska RÚZ 
Materiál bol predložený na rokovanie Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny  na  základe Plánu legislatívnych 
úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021 
 
Cieľom a obsahom materiálu je najmä: 
Obsahom návrhu zákona sú ustanovenia, ktoré doplnia regulačný rámec pre celoeurópsky osobný dôchodkový 
produkt, a ktorými sa vykonajú vybrané články nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/1238 o 
celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP) .  Návrh zákona upravuje iba tie oblasti, ktorých doplnenie 
je pre vykonanie nariadenia nevyhnutné, pričom ide primárne o oblasti, ktoré nariadenie ponecháva výslovne v 
kompetencii členských štátov(sporiaca a výplatná fáza) a o ustanovenia, ktoré majú procesnú povahu (kompetencie 
Národnej banky Slovenska v súvislosti s celoeurópskym osobným dôchodkovým produktom). Súčasne sa navrhuje, 
aby sa na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt uplatnil rovnaký daňový režim ako na príspevky účastníkov 
doplnkového dôchodkového sporenia a dávky z doplnkového dôchodkového sporenia 
 
Navrhuje sa delená účinnosť navrhovanej právnej úpravy – dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej 
republiky, nakoľko nariadenie sa začne uplatňovať 22. marca 2022 a od1. januára 2023 v prípade ustanovení, 
ktoré sa týkajú oblasti daní 

 
Postoj RÚZ k materiálu 
Obsahom návrhu zákona sú ustanovenia, ktoré doplnia regulačný rámec pre celoeurópsky osobný dôchodkový 
produkt, a ktorými sa vykonajú vybrané články nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/1238 o 
celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP). RÚZ návrh v medzirezortnom pripomienkovom konaní 
pripomienkovala. Pripomienky členských organizácií RÚZ boli v rámci prípravy zákona prerokované 
a rozpory boli odstránené. 
 
Pripomíname však, že MPSVaR  mal pôvodne v oblasti zabezpečenia na starobu ambície na systémové zmeny. 
Postupne predkladalo viaceré návrhy zákonov upravujúcich dôchodky, ktoré síce neboli vždy v súlade s naším 
presvedčením, ale predpokladali sme, že po rozsiahlejšej odbornej diskusii by bolo možné dospieť k riešeniam, ktoré 
by motivovali občanov, aby sa im popri povinnom „štátnom dôchodku“ oplatilo  aktívne zaujímať aj  o dobrovoľné 
možnosti zabezpečenia dôchodku.  Túto ambíciu MPSVaR zatiaľ nenaplnilo  a je potrebné pripomenúť, že aj keď 
pôvodný návrh zákona o dôchodkovom produkte sa k tejto ambícii hlásil, nebola zvolená celkom šťastná forma ani 
obsah.  RÚZ berie návrh zákona v predloženom znení na vedomie bez ďalších pripomienok. 
 

Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu 
 
Bez pripomienok zo strany RÚZ 
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