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Stanovisko ZMOS k  

návrhu zákona o osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

 
Všeobecne k materiálu: 

Predkladateľom materiálu je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 

predloženie materiálu odôvodňuje potrebou vykonania niektorých článkov Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/1238 o celoeurópskom osobnom dôchodkovom 

produkte. Nariadenie umožňuje vytvoriť produkt dlhodobého dôchodkového charakteru, ktorý 

bude zohľadňovať environmentálne faktory, sociálne faktory a faktory riadenia a bude 

jednoduchý, bezpečný, cenovo dostupný, transparentný, vhodný pre spotrebiteľov a 

prenositeľný v rámci celej Únie a bude dopĺňať súčasné systémy v členských štátoch. Pôvodne 

predložený návrh zákona, ktorý aj prešiel legislatívnym procesom mal za cieľ vytvoriť 

podmienky pre poskytovanie štandardizovaného produktu osobného sporenia jednotlivcov na 

dôchodok, mal sa ním rozšíriť zaužívaný model povinného dôchodkového sporenia, a to aj 

prostredníctvom využívania dlhodobo sporiacich a investičných produktov iných ako 

doplnkové dôchodkové sporenie. Pôvodný návrh reagoval na potrebu zapojiť, resp. pritiahnuť 

do systému nových účastníkov a motivovať ich k plateniu vyšších príspevkov zavedením 

daňovej úľavy, ale aj priamej podpory v podobe dôchodkovej prémie a zmien a daňovej 

a odvodovej oblasti. Pôvodne navrhovaná úprava bola identická s nariadením EÚ, navrhovalo 

sa aby platili rovnaké podmienky pre sporiacu a výplatnú fázu,  tak ako pre celoeurópsky 

osobný dôchodkový produkt, tak i pre Slovenskú republiku.  

Predkladateľ zákona v priebehu legislatívneho procesu zákon upravil a zmenil - vypustil všetky  

fiškálne stimuly pre iných poskytovateľov ako doplnkové dôchodkové spoločnosti, ako aj 

ďalšie články, ktorými sa menili a dopĺňali iné zákony, a ktorými sa mal osobný dôchodkový 

produkt, resp. nadväzujúce opatrenia vykonať. V návrhu zákona tak ostali len tie ustanovenia, 

ktoré doplnia regulačný rámec pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt,  a ktorými sa 

budú vykonávať  vybrané články nariadenia, navrhuje sa upraviť oblasti, ktorých doplnenie je 

pre vykonanie nariadenia nevyhnutné. 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. 

 

Pripomienky k návrhu zákona: 

ZMOS v prípravnom konaní týkajúceho sa pôvodného znenia návrhu zákona neuplatnil 

pripomienky. Vyslovujeme svoje znepokojenie nad spôsobom akým predkladateľ predkladá 

teraz už úplne zmenený návrh zákona. Toto je v rozpore s postupom Legislatívnych pravidiel 

 



vlády. Predkladateľ si je sám vedomý skutočnosti, že došlo v zmene návrhu znenia zákona, 

zmeny však neboli predmetom medzirezortného pripomienkového konania.   

 

Záver: 

ZMOS nesúhlasí s legislatívnym postupom a žiada o zaradenie už upraveného materiálu 

(návrhu zákona o osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

do nového legislatívneho procesu a dodržanie postupu v zmysle Legislatívnych pravidiel vlády 

SR. 
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