
Zákon č. 557/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom 
dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o 
zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v 
znení neskorších predpisov 

Dôvodová správa 

A. Všeobecná časť 

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom 
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 
575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 
predpisov, predkladá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako iniciatívny 
materiál mimo plánu legislatívnych úloh vlády. Týmto legislatívnym návrhom sa sleduje 
predovšetkým nahradenie dnešného modelu odplát, ktorý sa ukázal ako nevyhovujúci, novým 
modelom, ktorým sa optimalizujú odplaty uhrádzané účastníkmi doplnkového dôchodkového 
sporenia. Novelou sa jednak znižuje odplata za správu, ktorá má charakter fixnej odplaty a zavádza sa 
nový variabilný druh odplaty – odplata za zhodnotenia majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, 
ako motivácia pre zhodnotenie úspor doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami. Okrem tohto 
hlavného cieľa sa predkladaným návrhom zákona liberalizujú prestupy medzi doplnkovými 
dôchodkovými spoločnosťami, čím sa prehlbuje konkurencia v oblasti doplnkového dôchodkového 
sporenia.  

P 

opri týchto zmenách sa novelou zákona vykonávaviacero úprav, ktoré sledujú zabezpečenie väčšej 
právnej istoty pre účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia, ako aj úpravy odstraňujúce 
formulácie ustanovení umožňujúcich nejednoznačnú aplikáciu. Viaceré z týchto zmien vyplynuli 
z potrieb aplikačnej praxe.  

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, ako aj 
medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a je v súlade s právom 
Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie.  

Navrhovaná právna úprava nebude mať vplyv na štátny rozpočet ani vplyv na ďalšie verejné financie. 
Návrh zákona nemá ani environmentálny vplyv, ani vplyv na zamestnanosť.  

Návrh zákona má pozitívny vplyv na obyvateľstvo, keďže optimalizuje odplaty doplnkovým 
dôchodkovým spoločnostiam. Na podnikateľské prostredie v segmente doplnkového dôchodkového 
sporenia má návrh zákona mierne negatívny vplyv, ktorý je vyčíslený v doložke o posúdení vplyvov. 

Doložka zlučiteľnosti  
právneho predpisu 
s právom Európskych spoločenstiev s právom Európskej únie 

1. Predkladateľ právneho predpisu: 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  

2. Názov právneho predpisu: 
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom 
sporení a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o zmene zákona č. 
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575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 
predpisov  

3. Problematika návrhu právneho predpisu: 
a) –  nie je upravená v primárnom práve Európskych spoločenstiev 
– je upravená v sekundárnom práve Európskych spoločenstiev, a to v týchto smerniciach: 

1. Smernica Rady80/987/EHS z 20. októbra 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, 
vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (Ú. v. 
ES L 283, 28. 10. 1980). 

2. Smernica Rady 87/164/EHS z 2. marca 1987,ktorou sa mení a dopĺňa v súvislosti s pristúpením 
Španielska smernica 80/987/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov, vzťahujúcich sa 
na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (Ú. v. ES L 66, 11. 3. 
1987). 

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/74/ES z 23. septembra 2002, ktorou sa mení a 
dopĺňa smernica Rady 80/987/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich 
sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (Ú. v. ES L 270, 8. 
10. 2002). 

4. Smernica Rady 86/378/EHS z 24. júla 1986 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi 
a ženami v zamestnaneckých systémoch sociálneho zabezpečenia (Ú. v. ES L 225, 12. 8. 1986). 

5. Smernica Rady 96/97/ES z 20. decembra 1996, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 86/378/EHS o 
vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v zamestnaneckých systémoch 
sociálneho zabezpečenia (Ú. v. ES L 46, 17. 2. 1997). 

6. Smernica Rady 98/49/ES z 29. júna 1998 o zabezpečení doplnkových dôchodkových práv 
zamestnaných a samostatne zárobkovo činných osôb pohybujúcich sa v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 
209, 25. 7. 1998). 

7. Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s 
osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000). 

8. Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa 
zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov 
(Ú. v. ES L 82, 22. 3. 2001). 

9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad 
inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (Ú. v. EÚ l 235, 23. 9. 2003). 

b)nie je upravená v práve Európskej únie  
– primárnom 
– sekundárnom  
c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo prvého stupňa 
Európskych spoločenstiev 

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii  
a)lehota na prebratie smernice alebo rámcového rozhodnutia podľa určenia gestorských ústredných 
orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom 



všeobecne záväzných právnych predpisov a lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia 
z nich vyplývajúca 
– návrhom zákona sa nepreberá smernica ani rámcové rozhodnutie  
b)informácia o konaní proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení Európskych 
spoločenstiev podľa čl. 226 až 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení 
v súvislosti s návrhom zákona uvedené konanie proti Slovenskej republike nebolo začaté 
c)informácia o právnych predpisoch , v ktorých sú preberané smernice alebo rámcové rozhodnutia už 
prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia. 

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev alebo 
Európskej únie :  
Stupeň zlučiteľnosti - úplný 

6. Gestor a spolupracujúce rezorty :  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  

B. Osobitná časť 

K Čl. I 
K bodu 1  
Navrhovanou úpravou sa explicitne upravuje spôsob stanovenia výšky príspevkov, a to pevnou 
sumou, násobkom príspevku zamestnanca alebo percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu 
zamestnanca. Odstraňujú sa tým aplikačné problémy ohľadom určenia výšky sumy príspevku.  

K bodu 2  
Navrhovaná zmena je legislatívno-technickou úpravou, nevyhnutnou v súvislosti so zavedením 
odkazu č. 1 v prvom novelizačnom bode.  

K bodu 3 
Navrhovaná úprava modifikuje inštitút zániku doplnkového dôchodkového sporenia, a to najmä 
v nadväznosti na zmeny v § 57 ods. 5, kde sa zužuje okruh možností zániku účastníckej zmluvy. Podľa 
novej úpravy zaniká doplnkové dôchodkové sporenie spolu so zánikom účastníckej zmluvy (s 
výnimkou prestupu z jednej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do druhej), ako aj smrťou účastníka, 
resp. jeho vyhlásením za mŕtveho.  

K bodu 4 
Navrhovanou úpravou sa zavádzajú zmeny v oblasti spôsobu platenia príspevkov. Ich cieľom je 
prispieť predovšetkým k zefektívneniu a zlacneniu administratívy súvisiacej s vedením nevyhnutnej 
dokumentácie.  

K bodu 5 
V súvislosti so znením odkazu č. 1 sa odkaz č. 4, ako aj poznámka pod čiarou k tomuto odkazu 
vypúšťajú ako nadbytočné.  

K bodom 6, 7, 9 a 10  
Navrhovanou zmenou dochádza k legislatívne prepracovanejšej úprave splnenia podmienok na 
vyplácanie jednotlivých druhov dávok. V § 18 ods. 3 a 4 navrhovaná legislatívna úprava mení 
doterajší spôsob vyplácania jednorazového vyrovnania, pričom podľa novej úpravy bude určenie 
výšky jednorazového vyrovnania v dispozícii účastníka, pričom sa zachováva doterajšia horná hranica 
na úrovni 25 %, resp. 50 % z nasporenej sumy, v závislosti od druhu doplnkového starobného 
dôchodku, pre ktorý sa účastník rozhodol.  



K bodu 8  
V záujme väčšej jednoznačnosti a zjednodušenia pri uplatňovaní nároku na dávky účastníkmi sa 
zavádza pevná veková hranica 62 rokov. Zároveň sa ustanovuje výnimka z tohto pravidla, podľa 
ktorej v prípade preukázania skoršieho vzniku nároku na dôchodok, je smerodajný okamih vzniku 
tohto skoršieho nároku.  

K bodu 11 
Ide o legislatívnotechnické spresnenie textu. 

K bodu 12 
Navrhovanou úpravou sa v § 19 ods. 1 spresňuje doteraz neurčitá úprava podmienok výšky 
vyplácaného odstupného a to fixovaním na 80 % z nasporenej sumy (doterajšia úprava prenechávala 
túto úpravu na dávkový plán, pričom stanovovala spodnú hranicu na úrovni 80 % z nasporenej sumy).  

V § 19 ods. 2 sa ustanovuje, že zvyšných 15 % sa po odpočítaní odplaty za odstupné (ktorá je príjmom 
doplnkovej dôchodkovej spoločnosti) považuje za kladný výnos príslušného príspevkového 
doplnkového dôchodkového fondu.  

V § 20 sa nanovo upravuje mechanizmus výplaty jednotlivých dávok. Jednou zo zákonných 
podmienok je podanie písomnej žiadosti obsahujúcej zákonom predpísané náležitosti. Poslednou zo 
zákonom predpísaných náležitostí žiadosti je predloženie príloh, z ktorých vyplýva preukázanie 
skutočností nevyhnutných pre posúdenie splnenia podmienok vyplácania dávok. Takými prílohami 
môžu byť napr. doklad preukazujúci vyplácanie invalidného dôchodku [v nadväznosti na § 18 ods. 1 
písm. a)], alebo doklad preukazujúci vznik nároku na starobný dôchodok v skoršom veku ako 62 
rokov (v nadväznosti na § 17 ods. 4). Vzhľadom na často nemalé finančné prostriedky a s tým spojené 
riziká sa ako jedna z podmienok kladie úradné osvedčenie pravosti podpisu žiadateľa, alebo jeho 
overenie povereným zamestnancom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Táto podmienka slúži 
jednak na ochranu účastníka ako aj na ochranu doplnkových dôchodkových spoločností.  

K bodom 13, 17, 18 a 43  
V nadväznosti na prechod na novú menu sa navrhuje úprava súm doposiaľ uvádzaných v slovenských 
korunách sumami uvádzanými v eurách.  

K bodom 14, 15 a 16 
V nadväznosti na zmeny v právnom poriadku sa upravuje znenie poznámok pod čiarou.  

K bodu 19 
V § 35 ods. 1 sa zavádza nová štruktúra jednotlivých odplát v systéme doplnkového dôchodkového 
sporenia. V porovnaní s doterajšou úpravou sa zavádza nová odplata za zhodnotenie majetku v 
doplnkovom dôchodkovom fonde.  

§ 35 odsek 2 obsahuje presnejšie vymedzenie, ktoré náklady a poplatky, ktoré uhradila doplnková 
dôchodková spoločnosť v súvislosti s doplnkovým dôchodkovým sporením tretím osobám sa 
uhrádzajú z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.  

V odseku 3 sa navrhuje zmena vo formulácii povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 
informovať záujemcu o uzatvorenie zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení o nákladoch 
a poplatkoch.  



K bodom 20 a 48  
V § 35a sa navrhuje zmena výšky odplaty za správu doplnkového dôchodkového fondu, pričom výška 
odplaty sa stanovuje rozdielne v závislosti od druhu príslušného doplnkového dôchodkového fondu.  

V § 35b sa upravuje nový druh odplaty, ktorým je odplata za zhodnotenie majetku v doplnkovom 
dôchodkovom fonde. Jej výška sa stanovuje pomocou vzorca uvedeného v prílohe. Na tento druh 
odplaty bude mať doplnková dôchodková spoločnosť nárok, len ak zhodnotí zverené úspory a to 
minimálne nad historicky najvyššiu úroveň dosiahnutú po 1. januári 2010. Ak sa tak nestane, výsledok 
bude záporný a nárok na túto odplatu nevznikne. Nárok takisto nevznikne, ak výsledok výpočtu bude 
rovný nule.  

V § 35c sa stanovujú podmienky vzniku nároku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na odplatu za 
prestup, ktorá môže byť v období troch rokov od uzatvorenia účastníckej zmluvy najviac 5 % hodnoty 
zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu prestupu, pričom novým prvkom zavádzaným touto 
novelou je vylúčenie vzniku nároku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na uvedenú odplatu v dvoch 
prípadoch :      
a)ak od uzavretia účastníckej zmluvy uplynuli viac ako 3 roky, alebo  
b)ak ide o účastníka, ktorý je zamestnancom zamestnávateľa, ktorý nemá uzatvorenú 
zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, s ktorou má prestupujúci 
účastník uzatvorenú účastnícku zmluvu.  

V § 35d sa navrhuje odplata za odstupné na úrovni 5 % z nasporenej sumy.  

K bodu 21  
Ide o legislatívnu úpravu v súvislosti so zavedením možnosti vytvorenia účtu nepriradených platieb.  

K bodu 22  
Stanovuje sa, že dôchodková doplnková spoločnosť je povinná vo svojom štatúte napevno určiť 
(percentuálnou sadzbou) výšku jednotlivých odplát, resp. výšku koeficientu pre určenie výšky odplaty 
za zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde. Doterajšia právna úprava ponechávala 
väčšiu voľnosť pri formulovaní spôsobu stanovenia odplát, čoho výsledkom bola menšia právna istota 
účastníka doplnkového dôchodkového sporenia.  

K bodom 23 a 24 
V nadväznosti na požiadavky aplikačnej praxe upúšťa sa od modelu odkazu na ustanovenia 
o depozitárovi podľa zákona č. 43/2004 Z. z. a zavádza sa komplexná úprava do zákona č. 650/2004 Z. 
z. Novým prvkom v porovnaní so zákonom o starobnom dôchodkovom sporení je najmä možnosť 
zriadenia účtu nepriradených platieb pre situácie, kedy doplnková dôchodková spoločnosť spravuje 
peniaze, ktorých adresáta nemožno identifikovať.  

K bodu 25  
Navrhuje sa úprava obligatórneho obsahu účastníckej zmluvy súvisiaca s vylúčením možnosti zániku 
účastníckej zmluvy jej vypovedaním. 

K bodu 26 
Ide o legislatívnotechnickú úpravu v súvislosti so zmenou číslovania odsekov v § 35. 

K bodu 27 
V nadväznosti na zmeny v § 60 (vypustenie odseku 3) sa zavádza ako povinná náležitosť zmluvy 
príloha, ktorou je dávkový plán.  



K bodu 28  
Navrhovanou legislatívnou úpravou sa v § 57 ods. 5 taxatívne stanovujú skutočnosti, v dôsledku 
ktorých účastnícka zmluva zaniká.  

K bodu 29  
Navrhovanou úpravou sa zrušuje obmedzenie zamestnávateľa vypovedať zamestnávateľskú zmluvu 
alebo ju zrušiť dohodou, ak ju bol povinný uzatvoriť podľa § 5 ods. 2, pretože doterajšia úprava 
odporovala základným zásadám zmluvnej slobody. Navrhovanou úpravou sa sleduje najmä 
liberalizácia konkurenčného prostredia medzi doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami, vďaka 
ktorej bude môcť každý zamestnávateľ zrušiť zamestnávateľskú zmluvu a uzavrieť novú s inou 
doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.  

K bodom 30 a 44 
Navrhovaná úprava reaguje na legislatívne zmeny zavedené prijatím zákona č. 7/2005 Z. z. 

K bodu 31 
Nanovo sa definujú obsahové náležitosti dávkového plánu. V odseku 2 sa zavádza všeobecné pravidlo 
neprípustnosti viazania podmienok výplaty dávok ďalšími skutočnosťami, ktoré sťažujú alebo 
znemožňujú uplatňovanie práv účastníka.  

K bodu 32  
Odsek 3 sa vypúšťa v súvislosti so zavedením písmena j) do § 57 ods. 3.  

K bodom 33 až 38  
Navrhovanou úpravou sa spresňujú náležitosti osobného účtu účastníka a osobného účtu poberateľa 
dávky.  

K bodu 39 
Nanovo sa upravuje znenie § 62, predovšetkým so zreteľom na doterajšiu prax a na zriadenie 
inštitútu účtu nepriradených platieb.  

K bodu 40  
Navrhovanou úpravou sa do zákona explicitne zakotvuje zásada bezodplatnosti prestupu medzi 
príspevkovými doplnkovými dôchodkovými fondmi spravovanými tou istou doplnkovou dôchodkovou 
spoločnosťou.  

K bodu 41 
Legislatívne sa precizuje prestup z jednej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do druhej, pričom sa 
vypúšťa súčasná podmienka, že účastník nesmel spĺňať podmienky na vyplácanie niektorej z dávok. 
Zároveň sa stanovuje podmienka, že prestup je doplnková dôchodková spoločnosť povinná 
zrealizovať do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti účastníka.  

K bodu 42  
Navrhovaná úprava súvisí so zmenou číslovania odsekov v § 35.  

K bodu 45 
Ide o legislatívno-technickú úpravu. 

K bodu 46  
Navrhuje sa ohraničenie výšky výdavkov súvisiacich s uzatvorením jednej účastníckej zmluvy 
o doplnkovom dôchodkovom sporení. Ide o výdavky, ktoré nie sú uvádzané z majetku účastníkov.  



K bodu 47 
Navrhovanou úpravou sa v § 87j upravujú prechodné ustanovenia v súvislosti s prechodom na novú 
percentuálnu sadzbu odplaty za správu doplnkového dôchodkového fondu. V § 87k sa riešia 
prechodné ustanovenia v súvislosti s potrebou zosúladiť štatúty a dávkové plány so znením zákona 
účinného od 1. januára 2010. V navrhovanom § 87l sa ukladá povinnosť doplnkovým dôchodkovým 
spoločnostiam zaslať návrh na zmenu účastníckej zmluvy, ktorej obsahom bude zmena dávkového 
plánu podľa odseku 2 a poučenie o právnych dôsledkoch podpísania zmeny účastníckej zmluvy 
Cieľom tohto návrhu je vytvoriť vo vymedzených oblastiach rovnaké podmienky pre všetkých 
účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia. 

K bodu 48  
Ide o legislatívnotechnické ustanovenie v súvislosti so zmenou číslovania príloh (novelizačný bod č. 
48). 

K bodu 49 
Navrhovaná úprava zavádza vzorec na výpočet výšky odplaty za zhodnotenie majetku v doplnkovom 
dôchodkovom fonde.  

K Čl. II 
Novelou zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 
v znení neskorších predpisov sa odstraňuje terminologický rozpor znenia citovaného zákona so 
zákonom č. 650/2004 Z. z. Úprava § 87 ods. 2 zákona č. 650/2004 Z. z., ktorá garantovala legislatívnu 
kontinuitu pojmov používaných zákonom č. 123/1996 Z. z. a zákonom č. 650/2004 Z. z. sa s odstupom 
viac ako štyroch rokov po zrušení zákona o doplnkovom dôchodkovom poistení javí ako 
nedostatočná a je potrebné zaviesť do právneho poriadku aktuálne pojmy.  

K Čl. III  
Vzhľadom na veľké množstvo zmien obsiahnutých v tejto novele, ako aj vzhľadom na to, že ide už 
o deviatu novelu od účinnosti zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, splnomocňuje sa 
predseda Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie úplného znenia tohto zákona.  

K Čl. IV 
Účinnosť tohto zákona sa navrhuje od 1. januára 2010.  

Bratislava 30. septembra 2009 

  

Robert Fico, v. r. 
predseda vlády 
Slovenskej republiky 

Viera Tomanová, v. r. 
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky 

 


