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Summary 
 

Pan-European Personal Pension Products (PEPPs) come at a time when debates on the sustainability 
of pay-as-you-go (PAYG) pension schemes, the performance and cost-effectiveness of private personal 
and occupational pension schemes and the widening pension gap between the living standards of 
today's generation of pensioners and those of tomorrow's retirees are intensifying. This situation is 
compounded by the evidence of significant differences in the performance of funded pension schemes, 
mainly due to sub-optimal design and disregard for the knowledge of optimal portfolio composition 
over the life cycle of an individual. At the same time, the "COVID-19" era can be called the era of digital 
transformation, which literally in a matter of months has revolutionized the way we communicate, the 
perception of how services (especially financial ones) are distributed, and the access to digital content 
(from the gaming world, to personal services, and even the functioning of entire service sectors, 
including retail). 

PEPP products are certainly not intended to be, and will not be, a panacea for the multitude of 
problems that the pension systems of EU countries with a significantly ageing generation face into the 
coming decades. However, PEPP products are meant to be a mirror of how to design transparent, easy 
to understand, efficient and cheap long-term pension saving products, supported by online 
distribution and algorithmic financial advice without conflicts of interest and human factor influence, 
properly and without political influences.  

The first ideas around PEPP products started to take shape around 2011, where the basic philosophy 
of PEPP as a true pan-European product that is safe, cheap, simple and accessible to every European 
was laid down. Gabriel Bernardino (former chairman of EIOPA) was a key player in the creation of the 
PEPP product, stressing: "Only 27% of Europeans aged 25 to 59 have a personal pension product. PEPP 
has a high potential to become a truly European, safe, transparent and cost-effective long-term 
retirement savings product, offering savers a completely new framework to secure an adequate 
retirement. Let us be honest, in Europe, but also in many other developed and developing countries, 
the pension funding gap is widening and will become harder and harder, if not impossible, to close. 
The pension 'time bomb' has been on our agenda for at least 30 years. However, a look at the 
sustainability of pension promises, whether by the state, employee funds or private savings, is not at 
all reassuring."1   

It is the existing fragmentation of pension systems and the widening "pension gap" (the increasing gap 
between resources and the requirements for adequate retirement income) that underpin the PEPP as 
a pan-European dimension of the perception of a financial service that was intended to put all savers 
on an equal footing and provide all Europeans with the same opportunities to secure a supplementary 
retirement income. PEPP products will be available to ordinary people from March 2022, subject to 
authorization by a single institution (EIOPA). The full timeline of the legislative process around PEPP 
products can be found on the EIOPA website. 

For a PEPP product to be a success story, it will need to meet 3 basic requirements. The basic 
requirements that have been translated into both the PEPP Regulation and the Delegated Regulation 
(Technical Standards) are: 

1. It must be simple and predictable (transparent). This requirement is in response to the 
increasingly complex and sophisticated pension schemes in Member States, where there are different 

 
1 Opening speech of Gabriel Bernardino (EIOPA chairman) at the International Conference on the "Pan-European 
Personal Pension Product - Regulation, Effects and Problems” " organised by the University of Finance, Business 
and Entrepreneurship (VUZF) within the framework of the Bulgarian Presidency of the Council of the European 
Union 2018, Sofia, Bulgaria, May 2018 (entire speech available at: https://www.eiopa.europa.eu/content/pan-
european-personal-pension-product-step-towards-sustainable-pensions) 
 

https://www.eiopa.europa.eu/content/pan-european-personal-pension-product-step-towards-sustainable-pensions
https://www.eiopa.europa.eu/content/pan-european-personal-pension-product-step-towards-sustainable-pensions
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vesting conditions, different exemptions and solidarity mechanisms redistributing returns and 
surpluses in a non-salaried manner. The simplicity of the PEPP product lies in the clear link between 
the level of the expected pension and the level of contributions, the duration of savings and the 
riskiness of the investment strategy, which is based mainly on the performance of broad market 
indices, applying the knowledge of lifetime savings strategies. This simplicity of the PEPP product is the 
key to its wide acceptance by future savers. The predictability is intended to be a response to volatile 
pay-as-you-go pension schemes that will offer lower income replacement rates as the population ages. 
A PEPP product must therefore be based on a stable regulatory position of supervisors, stable 
legislation and a clear relationship between the value of savings and market developments. PEPP 
products have thus also triggered the need to force EU Member States to set up a pan-European 
network of pension entitlement/savings tracking systems (pan-European 'Orange Envelope'). It is by 
providing information on expected pension entitlements across different pension schemes and by 
connecting a PEPP product that every European should be able to better plan the level of contributions 
to supplementary pension schemes and PEPP products and have the information needed for 
retirement planning.  

2. It must be profitable and cost-effective. Current private or quasi-private funded pension 
schemes across Europe have fundamentally different performances, indicating that Europe is creating 
a double generation of future pensioners in terms of living standards. It is the review of the 
performance of existing pension schemes and the design of PEPP products to outperform existing 
pension schemes without significant cost that is intended to increase the attractiveness of the product. 
Existing pension schemes differ in cost, and differ substantially. From annual charges of 0.17% in the 
Premium Pension Scheme in Sweden to 4% per annum in Italy, such differences put pressure on 
expected replacement rates, and the unjustifiability of these differences is the impetus for setting a 
"fair" price for the PEPP product, capping maximum charges at 1% per annum.  

3. It must provide portability and flexibility. Europeans live in Europe. Only nation states and 
governments have the idea that life in a pension scheme environment happens only within their 
territorial jurisdiction. That is why PEPP products are supposed to bring freedom in life planning to 
highly-flexible young Europeans. A German's work in Italy and living in Bulgaria must not be an obstacle 
to building up savings for retirement. The principle of saving "without problems" (The 'no hastle 
principle' is intended to be a demonstration of how products can be designed where, even with a tax 
advantage linked to income from one EU Member State, a European can benefit from one PEPP 
product across Europe. The current dogma that pension savings/entitlements are created where a 
person's income comes from is to be bridged by making the pension product follow the working person 
without restrictions. And also at the payout stage. In the payout phase, the PEPP product is supposed 
to be flexible and allow for different forms of drawdown of savings. Its simplicity and predictability 
should enable every European to make decisions based on knowledge of his or her own PEPP product. 

Pan-European personal pension products are regulated by Regulation 2019/1238 of 20 June 2019 on 
the Pan-European Personal Pension Product (PEPP) (the PEPP Regulation ) and Delegated Regulation 
2021/473 of 18. December 2020 supplementing Regulation (EU) 2019/1238 of the European 
Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the information 
document requirements, costs and charges included in the price cap and risk mitigation techniques for 
the pan-European personal pension product (hereinafter PEPP RTS), which focus on the areas of 
registration, cross-border provision of PEPP, distribution, information obligations, the savings and 
payout phases of PEPP, as well as investor protection and switching of the PEPP provider. The issue of 
taxation and taxation of PEPP is left to the individual Member States, although a recommendation to 
Member States on the tax regime for PEPP products is included in the PEPP Regulation.  

In terms of the appropriateness of introducing PEPP products, we can rely in particular on the 
deepening problem of the demographic structure of the population in EU countries and the resulting 
problems for pay-as-you-go or defined benefit (DB) schemes. The first chapter looks specifically at the 
problems associated with the design of pay-as-you-go pension schemes and presents the key 
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parameters that cause them significant financial problems in the event of a deterioration in the 
demographic structure of the population. At the same time, we highlight the persistent and growing 
problem of pension populism in many Central and Eastern European countries that have implemented 
pension reforms recommended by the World Bank based on multi-pillar schemes. It is precisely the 
actions associated with the additional financial destabilization of PAYG schemes (pay-as-you-go) or the 
insufficient funded coverage of DB scheme claims that are causing credibility in state-managed pension 
schemes to erode. We point out that few of the countries for which we have identified persistent 
financial stability problems are able to implement automatic stabilization mechanisms effectively and 
stably. This again raises questions about the stability of pension schemes. We have therefore examined 
what changes in pensions the average individual can expect. In most countries, there will have to be a 
reduction in the expected rate of income replacement in retirement, particularly from PAYG schemes. 
However, increases in contribution rates can also be expected. Therefore, most countries will find 
themselves in a 'policy trap' where it will be difficult to increase the tax-tax burden while at the same 
time it will be politically difficult to reduce the rate of income replacement in retirement. Using the 
"Barro" equation, which relates the number of beneficiaries and contributors to the pension system 
to the ratio of the contribution rate to the income replacement rate, we have identified countries that 
will have more significant financial stability problems. Almost all EU countries (with the exception of 
Poland, however, which has reduced future pension replacement rates by more than half of today's 
levels) will face financial pressure on pay-as-you-go pension schemes. 

The solution seems to be to use the sufficient time and income space of the working generation to 
increase the savings rate (propensity to save) and to strengthen private capitalization schemes. It is 
countries where funded schemes are robust and have a high savings rate (accumulated pension 
savings) that are able to cope with the financial pressure on PAYG schemes. Therefore, in Chapter 2 
we looked in more detail at the design of private pension schemes (both occupational and personal). 
We found significant differences in the coverage of the population as a large number of schemes are 
voluntary. It is the Nordic countries (Denmark, Finland, Sweden) and the Baltic countries (Lithuania, 
Latvia, Estonia) that are strongly pushing for compulsory entry into private pension schemes. They also 
introduce strong incentives to save (mainly through indirect tax supports). However, Southern 
European countries have a high dependence on PAYG schemes and low coverage of private schemes. 
We have also focused on the performance and cost-effectiveness of pension schemes. This is where 
there are major differences. Pension schemes in the Nordic countries have fundamentally higher 
returns (measured over the last 20 years) and significantly lower costs than newly established schemes 
in Central and Eastern Europe or private pension schemes in Southern Europe. The strongest employer 
schemes in the Netherlands are a special chapter, where, even with deteriorating demographics and 
relatively poor fund performance, relatively decent rates of income replacement in old age can be 
expected with high participation rates and high contribution rates.  

However, if we look at the structure of the portfolios of private pension schemes, we can see that most 
pension schemes are conservative. Only in the Polish Pillar II we were able to identify that equities 
account for more than 80% of savings. The closest to this are Sweden (although the larger part is in 
mutual funds, where it is more difficult to estimate the portfolio structure) and Belgium (50% of savings 
in equities). Other countries have 30% of assets allocated in equities and some countries not even 10% 
(Hungary, Greece, Slovenia, Slovakia). In the German schemes, equities are almost excluded as it is 
mostly based on insurance contracts. This creates high risks of inadequate (low) pensions even from 
private schemes in a low interest rate environment that will prevail for almost a decade and possibly 
longer. As part of our extensive research, even in a non-technical summary, we refer to Figure 7 
comparing performance and risk-taking in private pension schemes over the last 20 years (or since the 
inception of the respective schemes), which best captures the expected problem of low pensions in 
the future. The relatively long history of captured returns clearly suggests that the current differential 
approach to private pension scheme design creates a future problem of 'rich' and 'poor' pensioners 
who have managed to save the same proportion of their wages over their lifetime but end up with 
diametrically different replacement rates. Every 1% difference in annual returns will result in a 5 
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percentage point reduction in the replacement rate over 40 years of saving. In other words, if an 
individual were to save 10% of their wages for their entire life, they would achieve a replacement rate 
of 30% of their final income at 0% return, but would achieve a replacement rate of 35% at 1% return. 
If there is a difference of 5% per year in returns, the saver would have a replacement rate of 55%. The 
above shows that long-term returns, even at the cost of taking short-term downside risk to savings, 
are an essential part of a well-designed pension scheme.  

We have observed similar differences in the cost performance of private pension schemes. Again, 
based on the available data, we have examined the annual chargeability and conclude that the impact 
of charges is not negligible and varies significantly, which we present in more detail in Figure 8 Net real 
annual returns and charges in private pension schemes in selected EU countries. It is the differences 
in returns and fees that motivated us to examine in more detail the added value of private pension 
schemes in selected EU countries. We have devoted an entire annex to examining the value added and 
risk-adjusted performance of pension schemes - see Results of testing risk-adjusted pension fund 
returns.  

It can now be argued that a PEPP product whose design and performance is regulated directly by the 
PEPP Regulation and the Delegated Technical Standards Regulations (RTS) has the potential to be 
significantly more cost-effective and efficient in the long term. Assuming the introduction of a 
mandatory investment component preferentially focused on equities and an embedded life cycle 
strategy, it has the potential to achieve nominal returns of 6% to 8% per annum, which, with fees at a 
maximum of 1% per annum, can effectively generate adequate pension entitlements. It is the testing 
of lifecycle strategies that we have devoted a chapter on "Regulating Appropriate Investment 
Strategies - Testing Investment Strategies for the Core PEPP". This chapter was supplemented by a 
technical appendix - Appendix 2 Methodology for building a stochastic simulation model for testing 
PEPP investment/savings strategies, where we presented a suitable stochastic model and tested not 
only static investment strategies, which are widely used by current "robo-advisors", but we also tested 
simple (even trivial) lifecycle strategies working exclusively with the saver's age parameter. These 
strategies proved to be inappropriate and therefore the intended target date funds should not be 
recommended by PEPP regulation as an appropriate way to manage risk either. They underperform 
and do not offer significant protection against short-term risk. Therefore, in the testing, we have also 
introduced a superstructure to the classic life cycle investment strategies, where we have introduced 
risk tolerance, or more precisely risk capacity, as one of the additional parameters. Two strategies with 
this parameter, which forces the saver in the PEPP product to accept short-term risk in case he/she 
does not reach the required income replacement rate (amount saved), appear to be very suitable, even 
reducing the short-term risk of shortfall in savings. Therefore, when assessing the results of investment 
strategy simulations for the underlying PEPP, national regulators should check very carefully whether 
the strategies include an element of risk capacity. Other studies and even EIOPA itself have come to 
similar conclusions that life cycle strategies that only work with an age element are sub-optimal and 
do not provide sufficient return and protection against short-term risk when testing the stochastic 
model and 64 investment strategies. At the same time, however, the whole regulation of investment 
strategies can also serve as a recommendation to national authorities and regulators to improve the 
performance of domestic private pension schemes (Slovakia not excluded).  

In the chapter Taxation of private pension schemes we have focused on the existing tax regimes of 
private pension schemes, which can provide a good insight into which tax regime Member States can 
place PEPP products, which, based on the EC Recommendation, should receive a similar tax treatment 
as a similar product provided in a specific market in an EU Member State. It is the non-discrimination 
of PEPP products against preferred domestic products that will be key to the successful operation of 
PEPP products. Indeed, the tax regime has a significant impact on the overall cost-effectiveness of the 
product.  

The third chapter is devoted to the legislative treatment of the PEPP product, where we discuss in 
more detail the rather detailed and prescriptive approach of the EU legislation to the design, testing 
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and registration of the PEPP product. In particular, we look in more detail at investment strategies and 
how to demonstrate through stochastic modelling, which is a necessary part of the construction and 
testing of a PEPP product prior to actual registration, that the designed PEPP product performs well 
over the long term and is able to withstand the drawdown of savings in the final years before 
retirement.  

The last sub-chapter - 'What will the basic PEPP look like and who will provide it? (analysis of potential 
offerings)" is devoted to examining potential providers of PEPP products. EIOPA's initial surveys 
suggest that it is the modern "robo-advisers" who are technologically the ideal candidates to provide 
PEPP products that want to come to the market in 2022. They also have a relatively low cost structure 
and can therefore meet the 1% maximum fee cap requirement. We can expect that modern "robo-
advisors" would start working on the preparation of a PEPP product and would have ambitions to 
expand to the neighboring countries creating local PEPPs. In view of the financial instability and distrust 
in the state-organized PAYG system with relatively expensive and underperforming private pension 
schemes, it has the potential to successfully introduce a simple, transparent, powerful and cheap EU 
branded PEPP product to a huge number of young Europeans. 

 

Netechnické zhrnutie 
 

Pan-európske osobné dôchodkové produkty (ďalej len „PEPP“) prichádzajú v čase, kedy sa 
zintenzívňujú debaty o udržateľnosti priebežne financovaných dôchodkových schémach (PAYG), 
výkonnosti a nákladovej efektívnosti súkromných osobných a zamestnaneckých dôchodkových 
schémach a prehlbujúcej sa dôchodkovej priepasti medzi životnou úrovňou dnešnej generácie 
dôchodcov a budúcich dôchodcov (z angl. pension gap). Celá táto situácia je znásobená poznatkami 
o výrazných rozdieloch vo výkonnosti fondových dôchodkových schém spôsobených najmä 
suboptimálnym dizajnom a nerešpektovaním poznatkov o optimálnom zložení portfólia v rámci 
životného cyklu jednotlivca. Zároveň môžeme dobu „COVID-19“ nazvať dobou digitálnej transformácie, 
ktorá doslova za pár mesiacov prekopala spôsob komunikácie, vnímania spôsobu distribúcie služieb 
(najmä finančných) a prístup k digitálnemu obsahu (od herného sveta, cez osobné služby a dokonca aj 
fungovanie celých odvetví sektora služieb včítane maloobchodu). 

PEPP produkty určite nemajú byť a ani nebudú všeliekom na množstvo problémov, ktoré si 
v dôchodkových systémoch krajiny EÚ s výrazne starnúcou generáciou nesú do ďalších dekád. Majú 
byť však zrkadlom toho, ako správne a bez politických vplyvov dizajnovať transparentné, jednoducho 
pochopiteľné, výkonné a lacné produkty, ktoré sú podporené on-line distribúciou a algoritmickým 
finančným poradenstvom bez konfliktu záujmov a vplyvu ľudského faktora.  

Prvé myšlienky okolo PEPP produktov sa začali kreovať už okolo roku 2011, kde bola položená základná 
filozofia PEPP produktu ako skutočného celoeurópskeho produktu, ktorý má byť bezpečný, lacný, 
jednoduchý a dostupný každému Európanovi. Gabriel Bernardino (bývalý predseda EIOPA) bol 
kľúčovým hráčom pri tvorbe produktu PEPP, pričom zdôrazňoval: „Iba 27 % Európanov vo veku 25 až 
59 rokov má osobný dôchodkový produkt. PEPP má vysoký potenciál stať sa skutočne európskym, 
bezpečným, transparentným a nákladovo efektívnym dlhodobým dôchodkovým sporením. 
produktom, ktorý sporiteľom ponúkne úplne nový rámec na zabezpečenie primeraného dôchodku. 
Buďme úprimní, v Európe, ale aj v mnohých iných rozvinutých a rozvojových krajinách, sa rozdiel vo 
financovaní dôchodkov zväčšuje a bude ťažšie a ťažšie, ak nie nemožné, ho odstrániť. Dôchodková 
"časovaná bomba" je v našej agende už najmenej 30 rokov. Avšak pohľad na udržateľnostť 
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dôchodkových prísľubov, či už zo strany štátu, zamestnaneckých fondov alebo súkromných úspor, nie 
je vôbec upokojujúca.“2  

Práve existujúca fragmentácia dôchodkových systémov a prehlbujúci sa „pension gap“ (zvyšujúci sa 
rozdiel medzi zdrojmi a požiadavkami na adekvátny dôchodkový príjem) podporujú PEPP ako 
celoeurópsky rozmer vnímania finančnej služby, ktorý mal postaviť všetkých sporiteľov na rovnakú 
čiaru a poskytnúť všetkým Európanom rovnaké príležitosti na zabezpečenie doplnkového 
dôchodkového príjmu. Produkty PEPP bude možné na základe autorizácie jedinej inštitúcie (EIOPA) 
poskytovať bežným ľuďom od marca 2022. Celý časový proces tvorby legislatívy okolo produktov PEPP 
je možné nájsť na webovom sídle EIOPA3. 

Ak má byť PEPP produkt úspešným príbehom, bude musieť spĺňať 3 základné požiadavky. Medzi 
základné požiadavky, ktoré sa pretavili do nariadenia PEPP ako aj delegovaného nariadenia 
(technických štandardov) patria: 

1. Musí byť jednoduchý a predvídateľný (transparentný). Táto požiadavka je odpoveďou na stále 
zložitejšie a komplexnejšie dôchodkové schémy v členských krajinách, kde sú rôzne podmienky 
získavania nárokov, rôzne výnimky a solidarizačné mechanizmy prerozdeľujúce výnosy 
a prebytky nezásluhovým spôsobom. Jednoduchosť PEPP produktu je v jasnej previazanosti 
výšky očakávaného dôchodku na výšku príspevkov, dobu sporenia a rizikovosť investičnej 
stratégie, ktorá je založená prevažne na výkonnosti širokospektrálnych trhových indexov 
s aplikovaním poznatkov celoživotných sporivých stratégií. Táto jednoduchosť PEPP produktu 
je kľúčom k širokej akceptácii pre budúcich sporiteľov. Predvídateľnosť má byť odpoveďou na 
nestabilné priebežne financované dôchodkové schémy, ktoré pri starnúcej populácii budú 
ponúkať nižšie miery náhrady príjmu. PEPP produkt preto musí vychádzať zo stabilnej 
regulačnej pozície dohliadajúcich subjektov, stabilnej legislatívy a jasným vzťahom medzi 
hodnotu úspor a vývojom trhu. PEPP produkty tak vyvolali zároveň potrebu donútiť členské 
štáty EÚ k vytvoreniu celoeurópskej siete systémov na sledovanie dôchodkových nárokov / 
úspor (celo-európska „Oranžová obálka“4). Práve poskytnutím informácií o očakávaných 
dôchodkových nárokoch naprieč rôznych dôchodkovými schémami a pripojením PEPP 
produktu má každý Európan získať možnosť lepšie si plánovať výšku príspevkov do 
doplnkových dôchodkových schém a PEPP produktov a mať informácie potrebné pre 
plánovanie dôchodku.  

2. Musí byť výnosný a nákladovo-efektívny. Súčasné súkromné alebo kvázi-súkromné fondové 
dôchodkové schémy po Európe majú zásadne rozdielne výkonnosti, čo indikuje, že v Európe sa 
vytvára dvojitá generácia budúcich dôchodcov z pohľadu životnej úrovne. Práve preskúmanie 
výkonnosti existujúcich dôchodkových schém a dizajnovanie PEPP produkty tak, aby bez 
výraznejších nákladov prekonával existujúce dôchodkové schémy má zvýšiť atraktívnosť 
produktu ("Best practices analysis" by mala byť kľúčom pre porovnávanie existujúcich 
národných produktov s referenčnými produktmi PEPP pre zaistenie zvyšovania ). Existujúce 
dôchodkové schémy sa líšia nákladovosťou, a to zásadne. Od ročných poplatkov na úrovni 
0,17% v Premium Pension Schéme vo Švédsku po 4% ročne v Taliansku, takéto rozdiely 
vytvárajú tlak na očakávané miery náhrady a neopodstatnenosť týchto rozdielov je podnetom 

 
2 Otvárací príhovor Gabriela Bernardino (EIOPA) na International Conference on the "Pan-European Personal 
Pension Product - Regulation, Effects and Problems” " organised by the University of Finance, Business and 
Entrepreneurship (VUZF) within the framework of the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union 
2018, Sofia, Bulharsko, Jún 2018 (celý príspevok dostupný na: https://www.eiopa.europa.eu/content/pan-
european-personal-pension-product-step-towards-sustainable-pensions  
3 https://www.eiopa.europa.eu/browse/pan-european-personal-pension-product/pp-timeline_en  
4 Európska komisia spolu s EIOPA spustila iniciatívu na vytvorenie prepojených systémov sledovania 
dôchodkových nárokov (z angl. „Pension Tracking Systems“ – PTS) a sledovanie stavu dôchodkových systémov 
(Pension Dashboard). Obe iniciatívy sú dostupné tu: https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-consults-
development-of-pension-tracking-services-and-pension-dashboards_en  

https://www.eiopa.europa.eu/content/pan-european-personal-pension-product-step-towards-sustainable-pensions
https://www.eiopa.europa.eu/content/pan-european-personal-pension-product-step-towards-sustainable-pensions
https://www.eiopa.europa.eu/browse/pan-european-personal-pension-product/pp-timeline_en
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-consults-development-of-pension-tracking-services-and-pension-dashboards_en
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-consults-development-of-pension-tracking-services-and-pension-dashboards_en
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na stanovenie „férovej“ ceny produktu PEPP s limitovaním maximálnych poplatkov na úrovni 
1% ročne.  

3. Musí poskytnúť prenositeľnosť a flexibilitu. Európania žijú v Európe. Len národné štáty a vlády 
majú predstavu, že život v prostredí dôchodkového systému sa deje len v ich územnej 
jurisdikcii. Preto majú PEPP produkty priniesť voľnosť v plánovaní života vysoko-flexibilných 
mladých Európanov. Výkon práce Nemca v Taliansku a bývanie v Bulharsku nesmie byť 
prekážkou tvorby úspor na dôchodok. Princíp sporenia „bez problémov“ („no hastle principle“) 
má byť ukážkou toho, ako sa dajú dizajnovať produkty, kde aj pri získaní daňovej výhody 
viažucej sa na príjem z jedného členského štátu EÚ dokáže Európan využívať jeden PEPP 
produkt po celej Európe. Doterajšia dogma, že dôchodkové úspory / nároky sa tvoria tam, 
odkiaľ pochádza príjem človeka sa má preklenúť tým, že dôchodkový produkt bude nasledovať 
bez obmedzení pracujúceho človeka. A tiež vo výplatnej fáze. Vo výplatnej fáze má byť PEPP 
produkt flexibilný a umožňovať rôzne formy čerpania úspor. Jeho jednoduchosť 
a predvídateľnosť má umožniť, že každý Európan dokáže svoje rozhodnutia tvoriť na základe 
poznania vlastného PEPP produktu. 

Pan-európske osobné dôchodkové produkty sú upravené Nariadením 2019/1238 z 20. júna 2019 o 
celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP) (ďalej ako Nariadenie o PEPP5) a 
Delegovaným nariadením 2021/473 z 18. decembra 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie určujú 
požiadavky na informačné dokumenty, náklady a poplatky zahrnuté do cenového stropu a techniky 
zmierňovania rizík pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (ďalej ako RTS PEPP6), ktoré sú 
zamerané na oblasti registrácie, cezhraničného poskytovania PEPP, distribúciu, informačné povinnosti, 
sporiacu a výplatnú fázu PEPP, ale aj ochranu investorov a zmenu poskytovateľa PEPP. Problematika 
daní a zdaňovania PEPP je ponechaná na jednotlivé členské štáty, i keď odporúčanie členským krajinám 
v oblasti daňového režimu pre produkty PEPP je súčasťou Nariadenia o PEPP.  

Z pohľadu vhodnosti zavedenia produktov PEPP sa môžeme opierať najmä o prehlbujúci sa problém 
demografickej štruktúry obyvateľstva v krajinách EÚ a z toho vyplývajúcich problémov pre priebežne 
financované dôchodkové schémy, resp. schémy založené na definovaných benefitoch (DB schémy). 
Prvá kapitola sa pozerá práve na problémy spojené s dizajnom priebežne financovaných dôchodkových 
schém a prezentuje kľúčové parametre, ktoré spôsobujú ich výrazné finančné problémy v prípade 
zhoršenia demografickej štruktúry obyvateľstva. Zároveň poukazujeme na pretrvávajúci a v mnohých 
krajinách strednej a východnej Európy, ktoré implementovali dôchodkové reformy odporúčané 
Svetovou bankou založené na viac-pilierových schémach, zvyšujúci sa problém dôchodkového 
populizmu. Práve kroky spojené s dodatočnou finančnou destabilizáciou PAYG schém (priebežne 
financovaných) alebo nedostatočným fondovým krytím nárokov z DB schém, spôsobujú, že sa znižuje 
dôveryhodnosť v štátom manažované dôchodkové schémy. Poukazujeme na to, že len málo krajín, 
u ktorých sme identifikovali pretrvávajúce problémy s finančnou stabilitou, dokáže efektívne a stabilne 
implementovať automatické stabilizačné mechanizmy. To opätovne vyvoláva otázky stability 
dôchodkových schém. Preto sme preskúmavali, aké zmeny v dôchodkoch môže bežný jednotlivec 
očakávať. Vo väčšine krajín bude musieť dôjsť k zníženiu očakávanej miery náhrady príjmu na 
dôchodku, najmä z PAYG schém. Avšak je možné očakávať aj zvyšovanie odvodových sadzieb. Preto sa 
väčšina krajín ocitne v tzv. pasci politiky, kde bude náročné zvyšovať daňovo-odvodové zaťaženie 
a zároveň bude politicky náročné znižovať mieru náhrady príjmu na dôchodku. Využitím „Barrovej“ 
rovnice, ktorá dáva do pomeru počet poberateľov a prispievateľov do dôchodkového systému a pomer 
odvodovej sadzby a miery náhrady príjmu na dôchodku, sme identifikovali krajiny, ktoré budú mať 
výraznejšie problémy s finančnou stabilitou. Takmer všetky krajiny EÚ (s výnimkou Poľska, ktoré však 

 
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.198.01.0001.01.SLK  
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32021R0473  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.198.01.0001.01.SLK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32021R0473
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znížilo budúce miery náhrady príjmu na dôchodku o viac ako polovicu oproti dnešnému stavu) budú 
čeliť finančnému tlaku na priebežne financované dôchodkové schémy.  

Ako riešenie sa javí využiť dostatočný časový a príjmový priestor pracujúcej generácie na zvýšenie 
miery sporenia (sklonu k úsporám) a posilniť súkromné kapitalizačné schémy. Práve krajiny, kde sú 
kapitalizačné schémy robustné a majú vysokú mieru úspor (naakumulovaných dôchodkových úspor), 
dokážu zvládať finančný tlak na PAYG schémy. Preto sme sa v druhej kapitole detailnejšie pozreli na 
dizajn súkromných dôchodkový schém (tak zamestnaneckých ako aj osobných). Zistili sme výrazné 
rozdiely v pokrytí populácie, keďže veľké množstvo schém je dobrovoľných. Práve severské krajiny 
(Dánsko, Fínsko, Švédsko) a pobaltské krajiny (Litva, Lotyšsko, Estónsko) výrazne tlačia na povinnosť 
vstupu do súkromných dôchodkových schém. Zavádzajú tiež silné motivačné prvky k sporeniu (najmä 
prostredníctvom nepriamych daňových podpôr). Avšak krajiny južnej Európy majú vysokú závislosť na 
PAYG schémach a nízke pokrytie súkromnými schémami. Zamerali sme sa aj na výkonnosť a nákladovú 
efektívnosť dôchodkových schém. Práve tu sú zásadné rozdiely. Dôchodkové schémy v severských 
krajinách dosahujú zásadne vyššie výnosy (merané za posledných 20 rokov) a výrazne nižšie náklady 
ako novovzniknuté schémy v krajinách strednej a východnej Európy, alebo ako súkromné dôchodkové 
schémy v krajinách južnej Európy. Osobitnú kapitolu tvorí najsilnejší zamestnávateľských systém 
v Holandsku, kde aj pri zhoršovaní demografie a relatívnej nízkej výkonnosti fondov, je možné pri 
vysokej miere participácie a vysokej príspevkovej sadzbe očakávať relatívne slušné miery náhrady 
príjmu v starobe.  

Ak sa však pozrieme na štruktúru portfólií súkromných dôchodkových schém, môžeme konštatovať, že 
väčšina dôchodkových schém je konzervatívnych. Len v poľskom II. pilieri sme boli schopní 
identifikovať, že akcie tvoria viac ako 80% úspor. Najbližšie je k tomu je Švédsko (aj keď väčšia časť je 
v podielových fondov, kde je ťažšie odhadnúť štruktúru portfólia) a Belgicko (50% úspor v akciách). 
Ostatné krajiny majú v akciách alokovaných 30% majetku a niektoré krajiny ani 10% (Maďarsko, 
Grécko, Slovinsko, Slovensko). V nemeckých schémach sú akcie takmer vylúčené, keďže je zväčša 
založený na poistných kontraktoch. To v prostredí nízkych úrokových sadzieb, ktoré bude prevládať 
takmer dekádu a možno aj dlhšie, vytvára vysoké riziká neadekvátnych (nízkych) dôchodkov aj zo 
súkromných schém. V rámci rozsiahleho výskumu si aj v netechnickom zhrnutí dovolíme odkázať na 
Obrázok 10 porovnávajúci výkonnosť a podstupované riziko v súkromných dôchodkových schémach za 
posledných 20 rokov (resp. od vzniku príslušných schém), ktoré najlepšie vystihuje očakávaný problém 
nízkych dôchodkov do budúcnosti. Relatívne dlhá história zachytených výnosov jasne naznačuje, že 
súčasný diferencovaný prístup k dizajnu súkromných dôchodkových schém vytvára do budúcnosti 
problém „bohatých“ a „chudobných“ dôchodcov, ktorí si počas celého života dokázali sporiť rovnakú 
časť mzdy, ale vo výsledku dosiahnu diametrálne rozdielne miery náhrady. Každé 1% rozdielu v ročnom 
výnose spôsobí pri 40 rokoch sporenia zníženie miery náhrady o 5 percentuálnych bodov. Inak 
povedané, ak by si jednotlivec sporil celý život 10% zo mzdy, pri 0% výnose by dosiahol mieru náhrady 
na úrovni 30% posledného príjmu, avšak pri 1% výnose by dosiahol mieru náhrady 35%. Ak je rozdiel 
5% ročne vo výnosoch, sporiteľ by mal mieru náhrady na úrovni 55%. Z uvedeného vyplýva, že 
dlhodobý výnos, aj keď za cenu podstúpenia krátkodobého rizika poklesu úspor, je nevyhnutnou 
súčasťou dobre dizajnovanej dôchodkovej schémy.  

Obdobné rozdiely sme zaznamenali aj v prípade nákladovosti súkromných dôchodkových schém. 
Opätovne sme na základe dostupných dát preskúmali ročnú nákladovosť a dospeli sme k záveru, že 
vplyv poplatkov je nezanedbateľný a výrazne rozdielny, čo prezentujeme detailnejšie na Obrázok 11 
Čistý reálny ročný výnos a poplatky v súkromných dôchodkových schémach vo vybraných krajinách EÚ. 
Práve rozdiely vo výnosoch a poplatkoch nás motivovali detailnejšie preskúmať pridanú hodnotu 
súkromných dôchodkových schém vo vybraných krajinách EÚ. Skúmaniu pridanej hodnoty a rizikovo 
upravenej výkonnosti dôchodkových schém sme venovali celú prílohu – viď Výsledky testovania 
výnosnosti dôchodkových fondov očistených o riziko.  

V súčasnosti môžeme tvrdiť, že produkt PEPP, ktorého dizajn aj výkonnosť je regulovaná priamo 
Nariadením o PEPP a delegovaných nariadením o technických štandardoch (RTS) má potenciál 
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z dlhodobého hľadiska byť výrazne nákladovo-efektívnejší a výkonnejší. Pri predpokladoch zavedenia 
povinnej investičnej zložky prioritne zameranej na akciové titulu a zapracovanej stratégie životného 
cyklu má potenciál dosahovať nominálnu výnosnosť na úrovni 6% až 8% ročne, čo pri poplatkoch na 
úrovni maximálne 1% ročne dokáže efektívne tvoriť adekvátne dôchodkové nároky. Práve testovaniu 
stratégií životného cyklu sme venovali kapitolu „Regulácia investičných stratégií - Testovanie 
investičných stratégií pre základný PEPP“. Táto kapitola bola doplnená o technickú prílohu - Príloha 2 
Metodika zostavenia stochastického simulačného modelu pre testovanie investičných/sporivých 
stratégií PEPP, kde sme predstavili vhodný stochastický model a testovali nielen statické investičné 
stratégie, ktoré sú síce hojne využívané súčasnými „robo-poradcami“, ale otestovali sme aj jednoduché 
(až triviálne) stratégie životného cyklu pracujúce výlučne s parametrom veku sporiteľa. Tieto stratégie 
sa ukázali ako nevhodné a preto by ani zamýšľané fondy životného cyklu (z angl. target date funds) 
nemali byť odporúčané reguláciou PEPP ako vhodný spôsob riadenia rizika. Sú málo výkonné 
a neponúkajú výraznejšiu ochranu pred krátkodobým rizikom. Preto sme v rámci testovania predstavili 
aj nadstavbu klasickým investičným stratégiám životného cyklu, kde sme ako jeden z dodatočných 
parametrov zaviedli toleranciu k riziku, resp. presnejšie povedané kapacitu rizika. Dve stratégie s týmto 
parametrom, ktoré núti sporiteľa v produkte PEPP akceptovať krátkodobé riziko v prípade, že 
nedobieha požadovanú mieru náhrady príjmu (nasporenej sumy), sa javia ako veľmi vhodné, ktoré 
dokonca znižujú krátkodobé riziko prepadu úspor. Preto by mali národné regulačné autority pri 
posudzovaní výsledkov simulácií investičnej stratégie pre základné PEPP veľmi dôsledne kontrolovať, 
či stratégie obsahujú aj prvok kapacity rizika. K podobným záverom, že stratégie životného cyklu, ktoré 
pracujú len s prvkom veku, sú sub-optimálne a neposkytujú dostatočný výnos a ochranu pred 
krátkodobým rizikom, dospeli aj ďalšie štúdie a dokonca samotná EIOPA pri testovaní stochastického 
modelu a 64 investičných stratégií. Zároveň však celá regulácia investičných stratégií môže slúžiť aj 
národným autoritám a regulátorom ako odporúčanie na skvalitnenie výkonnosti domácich 
súkromných dôchodkových schém (Slovensko nevynímajúc).  

V kapitole Zdaňovanie súkromných dôchodkových schém sme sa zamerali na existujúce daňové režimy 
súkromných dôchodkových schém, ktoré môžu poskytnúť dobrý prehľad o tom, do akého daňového 
režimu môžu členské krajiny umiestniť produkty PEPP, ktoré na základe Odporúčania EK majú dostať 
obdobný daňový režim ako podobný produkt poskytovaný na konkrétnom trhu v členskom štáte EÚ. 
Práve nediskriminácia PEPP produktov voči preferovaným domácim produktom bude kľúčovým 
faktorom úspešného fungovania PEPP produktov. Daňový režim totiž výrazným spôsobom ovplyvňuje 
celkovú nákladovú efektívnosť produktu.  

Tretia kapitola je venovaná legislatívnej úprave produktu PEPP, kde detailnejšie rozoberáme dosť 
podrobný a preskriptívny prístup legislatívy EÚ k dizajnu (návrhu), testovaniu a registrácii produktu 
PEPP. Detailnejšie sa venujeme najmä investičným stratégiám a spôsobu preukazovania pomocou 
stochastického modelovania, ktoré je nevyhnutnou súčasťou stavby a testovania produktu PEPP pred 
samotnou registráciou, že navrhnutý produkt PEPP je výkonný z dlhodobého hľadiska a schopný 
odolávať prepadu úspor v posledných rokoch pred odchodom na dôchodok.  

Poslednú podkapitolu – „Ako bude vyzerať základný PEPP a kto ho bude poskytovať? (analýza 
potenciálnej ponuky)“ venujeme práve preskúmaniu potenciálnych poskytovateľov PEPP produktov. 
Prvotné prieskumy EIOPA naznačujú, že v roku 2022 chcú na trh prísť s produktami PEPP práve moderní 
„robo-poradcovia“, ktorý sú po technologickej stránke ideálnym kandidátom na poskytovanie PEPP 
produktov. Majú zároveň relatívne nízku nákladovú štruktúru a preto môžu splniť požiadavku 
maximálneho stropu na poplatky na úrovni 1%. Na základe skúseností môžeme očakávať, že do ponuky 
PEPP produktov sa pustia FinTech start-upy, ktoré chcú expandovať, najmä v krajinách strednej 
a východnej Európy, kde je potenciál na poskytovanie lacných, jednoduchých a transparentných 
sporiacich produktov. Z pohľadu finančnej nestability a nedôvery v štátom organizovaných PAYG 
systém s relatívne drahými a nevýkonnými súkromnými dôchodkovými schémami, má potenciál na 
úspešné uvedenie jednoduchého, transparentného, výkonného a lacného PEPP produktu pod značkou 
EÚ obrovskému množstvu mladých Európanov.  
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Dôchodkové systémy a problém priebežne financovaných 
dôchodkových schém – riziko nestability 
a nepredvídateľnosti dôchodkových nárokov 
 

Dizajn dôchodkových systémov 
 

Dizajn dôchodkových systémov v súčasnosti je stále z veľkej miery postavený práve na 
prerozdeľovacom mechanizme a medzigeneračnej solidarite pracujúcich s dôchodcami cez konvenčný 
PAYG pilier alebo Bismarckov systém. Avšak vo vnútri sú systémy členené na rôzne úrovne (piliere), 
ktorých úloha sa v čase špecializovala na rôzne životné situácie.  

Svetová banka (1994) bola v 90-tych rokoch minulého storočia výrazne aktívna pri formovaní 
odporúčaní krajinám pri reforme dôchodkových systémov, pričom podporovala krajiny pri formovaní 
viacpilierových dôchodkových systémov.  

Nultý pilier podľa metodiky Svetovej banky (resp. prvý pilier podľa metodiky OECD) zahŕňa verejné 
výdavkové programy, ktoré ponúkajú základnú úroveň sociálnej ochrany v starobe v podobe 
minimálnych dôchodkových príjmov (minimum pension). Pre tento pilier je charakteristické, že minulé 
príjmy, resp. objem a dĺžka platenia príspevkov do systému, sú pre výpočet výšky dávky irelevantné. 
Takéto programy sa často sústreďujú na poskytnutie minimálnej absolútnej výšky dávky, ktorá 
zabezpečuje minimálnu životnú úroveň v starobe. Základné (minimálne) dôchodky tak môžu mať dve 
rôzne formy: dávka závislá na štatúte rezidenta alebo dávka, ktorá je závislá od dĺžky prispievania do 
piliera počas pracovnej kariéry. Výška dávky sa môže líšiť v závislosti od statusu rezidenta alebo počtu 
rokov prispievania, ale nezávisí od výšky príspevkov. Sedem krajín OECD má základný dôchodok pre 
budúcich dôchodcov založený na štatúte rezidenta, zatiaľ čo Nórsko a Švédsko ich nahrádzajú 
cielenými systémami, ktoré zahŕňajú test majetkových pomerov. Deväť krajín OECD, medzi nimi aj 
Slovensko, má základný dôchodok založený na príspevkoch. Oprávnenosť na cielené dávky si vyžaduje 
splnenie niekoľkých. V týchto štátoch hodnota dávky závisí od príjmu z iných zdrojov a prípadne aj od 
výšky majetku. Preto chudobnejší dôchodcovia dostávajú vyššie dávky ako lepšie situovaní 
dôchodcovia. Výšku minimálnych dôchodkov definujú buď minimom pre celkové celoživotné nároky, 
ktorých úroveň sa môže zvýšiť, keď dĺžka obdobia prispievania prekročí určité prahové hodnoty, alebo 
sú založené na minimálnych dôchodkových nárokoch, ktoré sa vypočítavajú ako nároky na jednotlivé 
roky nízkopríjmových osôb na základe úrovne vyššie zarábajúcich jednotlivcov (častokrát naviazané na 
vývoj inflácie alebo priemernej mzdy v ekonomike). 

Vo viacpilierových dôchodkových systémoch má však 1. pilier (PAYG pilier), ktorý je takmer výlučne 
založený na povinnej účasti, prispievaní na základe výšky príjmu, prerozdeľovacom mechanizme 
a medzigeneračnej solidarite, dominantné postavenie. Práve PAYG schéma má základný cieľ, ktorým 
je dosiahnutie cielenej náhrady mzdy jednotlivcov pri zmierňovaní chudoby (adekvátnosť schémy), 
teda jeho úlohou je zaručiť adekvátny dôchodok nad úrovňou hranice chudoby. Na rozdiel od PAYG 
schémy, ostatné fondové schémy (či už sporivé alebo poistné) sú vytvárané ako dodatočné schémy, 
ktorých úlohou je zvýšiť osobnú angažovanosť jednotlivca a zamestnávateľa na výsledku formovania 
úspor s cieľom dosiahnuť dodatočný príjem v starobe prostredníctvom akumulácie úspor pri vysokej 
miere zásluhovosti. 

V PAYG schémach sú súčasné príspevky prerozdeľované súčasným poberateľom dôchodkov. Avšak 
prispievatelia (pracujúci jednotlivci) získavajú nárok na budúce dôchodkové dávky v čase odchodu na 
dôchodok. Teda v PAYG systéme nie sú držané žiadne prostriedky pre financovanie týchto záväzkov do 
budúcnosti. Namiesto toho budú financované z budúcich príspevkov, ktoré znovu povedú k ďalším 
nárokom na dôchodok (Fenge a Werding, 2003). Môžeme teda povedať, že medzigeneračná solidarita 
je hlavným princípom fungovania PAYG schém. Avšak takto nastavený systém a priebežných (PAYG) 
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pilierov v súčasnosti čelí problémom s udržateľnosťou spôsobených najmä vývojom demografie 
a predlžujúcej sa strednej dĺžky dožitia na dôchodku, čo v posledných dekádach viedlo k rozsiahlym 
diskusiám s reformným cieľom dôchodkových systémov. Môžeme teda povedať, že medzigeneračná 
solidarita je hlavným princípom fungovania PAYG schém. Hlavnými ekonomicko-finančnými faktormi 
vplývajúcimi na výšku dôchodku v PAYG schéme sú: 

- dĺžka obdobia dôchodkového poistenia, 
- výška príjmu, z ktorého je platené poistné, 
- dynamika vývoja priemernej mzdy, 
- valorizácia (t. j. pravidelný mechanizmus zvyšovania dôchodkov), 
- mechanizmus bonifikácie dôchodkov za výkon zárobkovej činnosti. 

Povinný 1. pilier je charakterizovaný povinnými príspevkami pracujúcich v závislosti od výšky ich príjmu 
a prispievajú k vyrovnávaniu spotreby, a tým aj životnej úrovne, medzi pracovným životom a 
dôchodkom. Na základe vzájomnej závislosti medzi dôchodkovými dávkami, ktoré dôchodca poberá, a 
príspevkami, ktoré počas doby keď bol aktívny na trhu práce, prispel do schémy, rozlišujeme 
príspevkovo definované (z anglického „defined contribution“ - DC), dávkovo definované (z anglického 
„defined benefit“ - DB) a nefinančne definované príspevkové schémy (z anglického „notional defined 
contribution“ - NDC) schémy.  

Podľa Blake (2006) v DC schémach sú a priori stanovené výšky príspevkov pre jednotlivcov a firmy. 
Výška budúceho dôchodku závisí najmä od doby a výšky odvedených príspevkov, avšak v mnohých 
schémach sú zavedené aj dodatočné faktory, ktoré znižujú závislosť výšky príspevkov a poberaného 
dôchodku. Špecifickou je „bodová“ DC schéma v Nemecku, Slovensku, Estónsku a Litve, kde sa nároky 
kumulujú počas celej kariéry a za každý rok prispievania získava budúci dôchodca určitý počet 
dôchodkových bodov v závislosti od výšky príspevkov (vymeriavacieho základu) v porovnaní 
s priemernou mzdou alebo iným benchmarkom.  

V DB schémach je vopred garantovaná výška budúceho dôchodku, najmä vo forme náhradového 
pomeru. Pri dizajnovaní DB schémy sa zohľadňujú viaceré faktory, pričom v značnej miere sa využívajú 
poznatky aktuárskej matematiky. Pri vopred garantovanej výške budúceho dôchodku je potrebné také 
nastavenie parametrov príjmovej stránky piliera, aby jednotlivec v budúcnosti garantovanú dávku 
dosiahol. Cieľom DB schém je nastaviť jednotlivé parametre tak, aby bol celý dôchodkový systém 
v rovnováhe a bola zabezpečená finančná stabilita systému a zároveň aj garantovaná výška budúceho 
dôchodku. Keďže v DB schémach je vopred definovaný cieľ, prispôsobujú sa v čase najmä príspevky. 
V obdobiach deficitu dôchodkovej schémy je prostredníctvom „policy“ opatrení spomaľovaný rast, 
teda vyplácané dôchodky sa znížia a príspevky do systému porastú. Naopak, v čase prebytku 
dôchodkovej schémy sa dôchodky zvyšujú a znižujú sa príspevky do systému. Avšak nevýhodou DB 
schém je existencia cyklického vývoja ekonomiky, ktorá pri neexistencii vyrovnávacích mechanizmov 
môže vážne ohroziť stabilitu dôchodkového systému, resp. generovať vysoké dodatočné požiadavky 
na dofinancovanie z verejných rozpočtov na úkor iných vládnych priorít.  

NDC schémy sú založené na princípe napodobňovania štruktúry fondových príspevkovo definovaných 
schém (z anglického „funded defined contribution“ - FDC), avšak pri súčasnom zachovaní fiškálnej 
stability. V NDC schémach jednotlivec prechádza dvomi fázami. V prvej fáze je jednotlivec na trhu práce 
aktívny a v druhej fáze  poberá starobný dôchodok. Teda v NDC schémach, aj napriek tomu že zdroje, 
ktoré prichádzajú do systému sú vyplácané súčasným dôchodcom, prispievatelia majú vlastné virtuálne 
(nefondové) účty v systéme, na ktorých sa im okrem odvedených príspevkov pripisujú aj virtuálne 
výnosy. Takto sa zaplatené príspevky „zhodnocujú“ na základe rôznych nefinančných parametrov 
naviazaných na výkonnosť ekonomiky a najmä trhu práce (rast hrubého domáceho produktu, výška 
priemernej mzdy v národnom hospodárstve, objem vyplatených miezd, inflácia, miera zamestnanosti 
a podobne). Takto definovaný priebežne financovaný dôchodkový systém umožňuje meranie 
výkonnosti systému vo virtuálnej podobe. 
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Vo Švédku a v Poľsku je dôchodkový systém založený na princípe nefinančne definovanej príspevkovej 
(NDC) schémy. NDC schémy sú založené na princípe napodobňovania štruktúry fondových príspevkovo 
definovaných schém (z anglického „funded defined contribution“ – FDC), avšak pri súčasnom zachovaní 
fiškálnej stability. V NDC schémach jednotlivec prechádza dvomi fázami. V prvej fáze je jednotlivec na 
trhu práce aktívny a v druhej fáze poberá starobný dôchodok. Teda v NDC schémach, aj napriek tomu, 
že zdroje, ktoré prichádzajú do systému sú vyplácané súčasným dôchodcom, prispievatelia majú 
vlastné virtuálne (nefondové) účty v systéme, na ktorých sa im okrem odvedených príspevkov pripisujú 
aj virtuálne výnosy. Takto sa zaplatené príspevky „zhodnocujú“ na základe rôznych nefinančných 
parametrov naviazaných na výkonnosť ekonomiky a najmä trhu práce (rast hrubého domáceho 
produktu, výška priemernej mzdy v národnom hospodárstve, objem vyplatených miezd, inflácia, miera 
zamestnanosti a podobne). Takto definovaný priebežne financovaný dôchodkový systém umožňuje 
meranie výkonnosti systému vo virtuálnej podobe. Z teoretického hľadiska sa výkonnosť PAYG piliera 
založeného na NDC princípe naviaže na výkonnostný parameter (g), ktorým môže byť výkonnosť 
ekonomiky meranej klasickými ukazovateľmi (napríklad HDP) a výkonnosť trhu práce (počet 
pracujúcich a mesačná mzda v národnom hospodárstve). V čase, keď jednotlivec splní podmienky pre 
získanie nároku na dôchodok, sa naakumulovaný virtuálny kapitál zmení na doživotnú anuitu s využitím 
anuitného faktora. Anuitný faktor zahŕňa priemernú dĺžku života jednotlivca a dosiahnutý výnos počas 
doby platenia príspevkov do systému (Blake, 2006). Keďže základným cieľom dôchodkového systému 
je finančná stabilita s vopred určenou (predpovedateľnou, očakávanou) výškou dôchodkov, súčasná 
hodnota naakumulovaných prostriedkov v systéme (PVA) sa musí v každom momente rovnať súčasnej 
hodnote budúcich záväzkov systému (PVL). Tým je možné považovať priebežne financovanú 
dôchodkovú schému za finančne stabilnú s predikovateľnými nárokmi, čo do ekonomiky dáva 
ekonomickým subjektom jasný signál, že schéma je dôveryhodná a nevytvára pohnútky na zmenu 
správania sa ekonomických subjektov. Výkonnosť priebežného piliera dôchodkového systému (𝑉𝑃𝐴𝑌𝐺) 
je daná rovnicou (Blake, 2006): 

𝑉𝑃𝐴𝑌𝐺 = 𝑔 + 𝑝  

kde:  

𝑝 =
𝑃𝑉𝐴

𝑃𝑉𝐿
− 1 

Takto definovaná NDC schéma zapracováva demografické a ekonomické šoky pre každú generáciu 
pracujúcich aj dôchodcov. Teda NDC schéma automaticky upravuje teoretický kapitál prostredníctvom 
zohľadňovania zmien v pôrodnosti a očakávanej dĺžke života danej generácie počas oboch fáz 
jednotlivca (fáza platenia príspevkov a fáza poberania dôchodkov). Keďže každá generácia prispieva do 
systému rovnakým pomerom a výška dôchodku je odvodená od ich vlastnej ekonomickej výkonnosti 
počas životného cyklu, môžeme povedať, že NDC schéma v sebe obsahuje medzigeneračnú solidaritu. 

Výplatná fáza (fáza poberania dôchodkov) je často organizovaná ako tzv. „Tontine schéma“. Môžeme 
povedať, že Tontine schéma je finančný produkt, ktorý v sebe spája znaky anuity, ale aj „lotérie“. 
Princípom Tontine schém je, že všetci členovia rovnako prispievajú k nakúpeniu investičného portfólia, 
ktoré sa však udeľuje výlučne poslednému členovi. Teda vždy, keď zomrie člen Tontine schémy, jeho 
účet je rozdelený medzi ostatných členov a môže byť použitý na vytvorenie príjmu počas dôchodku 
(Forman a Sabin, 2015). Nevýhodou Tontine schém je, že do schémy môžu vstúpiť aj mladší členovia, 
ktorí by tak mali výhodu pred staršími členmi (predpokladáme, že budú žiť dlhšie) a ich príjem z Tontine 
schémy by bol vyšší. V tomto prípade je potrebné zohľadniť dĺžku dožitia každého člena schémy 
a množstvo investovaných príspevkov. Zohľadnením týchto faktorov umožňuje objektívnejšie 
vyplácanie dôchodkov z Tontine schémy. V praxi je však možné vytvoriť rôzne finančné produkty 
založené na princípe Tontine schémy, ktoré umožnia vyplácanie prostriedkov jednorazovo, alebo 
postupným vyplácaním. Na obdobe Tontine schémy sú vytvárané práve PAYG schémy. Po získaní 
nároku na dôchodok sa jednotlivcovi vypláca dôchodková dávka až do jeho smrti. Avšak príspevky 
jednotlivca, ktoré počas pracovnej kariéry odviedol a umrel pred získaním nároku na dôchodok alebo 
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umrel skôr ako stredná dĺžka dožitia populácie, sa neprerozdelia jeho pozostalým vo forme dedičstva, 
ale zostávajú v schéme a sú využité na financovanie ostatných dôchodkových dávok.  

 

Dôchodkový populizmus národných vlád a možnosti stabilizácie priebežne 
financovaných dôchodkových systémov 
 

Akékoľvek pokusy o analýzu vhodnosti zavádzania súkromných pan-európskych dôchodkových schém 
je nutné podrobiť aj existencii dôchodkového populizmu, ktorý bude ovplyvňovať zmeny v základnom 
dôchodkovom systéme v mnohých krajinách.  

Snahy o reformy dôchodkových systémov motivované zavádzaním stabilizujúcich prvkov (napríklad 
zavádzaním NDC schém) výrazne pribrzdila a v mnohých prípadoch dokonca zvrátila finančná a neskôr 
fiškálna kríza v roku 2008. Reverzné procesy v realizovaných reformách dôchodkových systémov najmä 
v krajinách strednej a východnej Európy (Székely a Ward-Warmedinger, 2018) poukázali na neriešené 
problémy priebežne financovaných pilierov dôchodkového zabezpečenia, ktoré zostali oslabené na 
strane príjmov a zároveň zaťažené na strane výdavkov. Tieto skutočnosti spustili lavínu skratkovitých 
neodborných zásahov do nastavenia dôchodkových systémov s jasným cieľom – zvýšiť objem 
príspevkov tečúcich do priebežne financovaných schém a umožniť vládam realizovať „populárne“ 
výdavkové politiky v iných oblastiach ekonomiky.  

Len málo pozornosti sa venovalo hľadaniu riešenia systémového problému odvodovo previazaných 
viacpilierových dôchodkových systémov, ktoré výrazne obhajuje Svetová banka aj Európska komisia. 
Jednou zo zaujímavých ciest sa javí práve automatický vyrovnávací mechanizmus, ktorý okrem iného 
limituje skratkovité nesystémové politické zásahy do nastavenia dôchodkového systému. Do popredia 
tak vstupuje okrem tvrdej ekonomickej až aktuárskej reality aj otázka verejnej ekonómie a formovania 
politík. Riešením sa zdajú byť reformne síce ťažko presaditeľné, avšak fiškálne aj filozoficky dlhodobo 
udržateľné NDC schémy.  

Na túto skutočnosť výrazne poukázal vo svojej výskumnej štúdii Baroni (2007). Brooks a James (1999) 
odkrývajú pozadie reformy penzijných systémov z pohľadu politickej ekonómie a poukazujú na fakt, že 
práve dedičstvo minulosti a fragmentácia politických názorov podporovaná rôznymi záujmovými 
skupinami bráni efektívnej a z dlhodobého hľadiska finančne stabilnej reforme penzijných systémov 
smerom k viacpilierovým, o priebežnom pilieri ani nehovoriac. Neskôr James (2002) vo svojej štúdii 
dochádza k záveru, že nastavenie vzájomného pôsobenia inštitúcií zastrešujúcich rôzne piliere v 
penzijnom systéme je v mnohých prípadoch viac politické ako odborná otázka. Nepriamo tak 
poukazujú na nutnosť vnímania existencie politického rizika, ktoré je však spojené s politikou 
(„politics“) a nie priamo s parametrickým nastavením („policy“) v dôchodkovom systéme. 

Politické riziko by sme mali chápať podľa definície Diamonda (1994), ktorá sa v zásade vzťahuje na 
rozhodnutia vznesené politikmi. Politici sú viazaní na tradičný politický cyklus a nemu podriadenému 
plánovaciemu horizontu vo verejných financiách (často iba štyri roky), čo je rozhodne menej ako 
plánovací horizont priebežného piliera. Teória politickej ekonómie a ekonómie penzií poukazuje na to, 
že PAYG systémy vyžadujú pravidelné regulačné zásahy, ktoré sú odôvodnené výkyvmi v demografickej 
krivke, ekonomickej výkonnosti krajiny a zmenami na trhu práce vyvolanej cyklickým správaním sa 
ekonomiky. Spoliehanie sa na „zodpovedné“ diskrečné zásahy politikov do penzijnej legislatívy s cieľom 
vyriešiť zmeny v dôchodkovom systéme, automaticky núti brať do úvahy realitu existencie politického 
rizika, ktoré sa prejavuje tak na strane prispievateľov do systému ako aj príjemcov dávok zo systému 
(Diamond, 1994). 

Najnegatívnejšiu stránku politického rizika poznáme pod pojmom „populizmus v dôchodkovom 
systéme” (Šebo a Virdzek, 2012). Populizmus v dôchodkovom systéme môžeme definovať ako fiškálnu 
ilúziu vo forme súťaže medzi politikmi, v ktorej voličom ponúkajú podporu a výhody bez toho, aby si 
voliči uvedomili, že oni sami budú platiť vyššie dane a vyššie príspevky, čo povedie aj k zvyšovaniu 
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vplyvu štátu v ekonomike a z dlhodobého hľadiska k zníženiu ekonomického rastu. Populizmus sa 
prejavuje rastom vo výdavkoch na dôchodkový systém a je generovaný neoprávneným zvýšením 
minimálnych dôchodkov. Prejavuje sa aj rastom a rozsahom platieb bez fondov, ktoré by ich pokryli, 
napr. udelením invalidných dôchodkov bez prísneho prešetrenia, a taktiež udelením ďalších výhod 
alebo príspevkov. Ako typické príklady zo Slovenska môžeme uviesť stropovanie dôchodkového veku 
bez akéhokoľvek vzťahu na zdravotný stav obyvateľstva, výkonnosť trhu práce alebo schopnosť 
financovania výdavkov cez PAYG pilier, zavedenie 13. dôchodku, pokusy o zavedenie rodičovského 
bonusu alebo naviazania minimálneho dôchodku na priemernú mzdu, ktorá by de facto pochovala 
akúkoľvek zásluhovosť a podobne. Po uskutočnení volieb populistickí politici pravdepodobne získajú 
svoju viac-menej prchavú odmenu, ale náklady na dôchodkový systém sa stanú štrukturálnymi. 

Holzmann (2007) zdôrazňuje, že existuje a so zhoršujúcou sa demografiou aj bude existovať problém 
kvalitnej inštitucionalizácie verejných a súkromných dôchodkových systémov. Je to vlastne 
neschopnosť vyvinúť spoľahlivú inštitucionálnu štruktúru pre prispievateľov a dôchodcov v zmysle 
efektívneho vykonávania prísľubu, že platby budú rozumne a primerane upravované. Väčšina 
európskych priebežných systémov trpí vážnymi problémami dôveryhodnosti. Holzmann (2007) ďalej 
tvrdí, že neustále „babranie sa“ s parametrickými reformami (zmeny v dôchodkovom veku, zmeny v 
príspevkových obdobiach, nárast príspevkov, osobitné spôsoby výpočtu dôchodkových nárokov pre 
vybrané skupiny, atď.) znižuje dôveryhodnosť dôchodkového systému ako celku. Problém 
dôveryhodnosti je spojený s rizikom politickej stability v odbornej aj filozofickej rovine správy vecí 
verejných, ktorý dáva dôchodkovým systémom zlý imidž nízkej dôveryhodnosti v ich stabilitu a 
„férovosť“ a dáva dôvod prispievateľom neprispievať alebo prejsť na iné systémy (samozrejme ak majú 
túto možnosť), kde je vzťah medzi príspevkami a očakávanými benefitmi jednoduchý, jasný, stabilný 
a právne silný. 

Populizmus v dôchodkovom systéme sa zvyšuje so zhoršujúcou sa demografickou štruktúrou 
populácie. A to je prípad väčšiny krajín EÚ. V systémoch, kde je finančnou metódou fungovania 
dôchodkového systému kapitalizácia, resp. veľmi tesné zviazanie platených príspevkov so spôsobom 
získavania dôchodkových nárokov, populizmus sa prejaví oveľa ťažšie, keďže dôchodky sú financované 
vopred a je povinnosťou každý rok vytvoriť súvahu podľa princípov akruálneho účtovníctva 
zohľadňujúceho v súvahe aj náklady (výdavky) budúcich období vo forme rezerv. Z tejto súvahy je 
možné následne zistiť nevyhnutné korekčné opatrenia, ktoré sa v prípade potreby aplikujú. Korekčné 
opatrenia sú však v omnoho menšom rozsahu a dopadu ako parametrické reformy cez politický proces 
(Vidal-Meliá a kol., 2009a). 

Galasso (2006) vo svojej publikácii jednoznačne uzaviera myšlienku nestability reforiem v priebežných 
pilieroch tým, že odporúča zaviesť jasný mechanizmus rozdelenia rizika cez jednoznačné pravidlá a 
transparentné aktuárske princípy a akruálne (podvojné) účtovníctvo správy systému (Sociálnej 
poisťovne v podmienkach SR). Tieto fakty potom zvýšia náklady spojené s prelomením 
medzigeneračnej dohody a teda znížia politické riziko spojené s priebežným pilierom dôchodkového 
zabezpečenia. 

Odpoveďou vedeckej komunity na rozširujúci sa dôchodkový populizmus bolo odporúčanie na 
zavedenia automatických vyrovnávacích mechanizmov, ktoré by technickým spôsobom riadili hlavné 
parametre priebežne financovaného dôchodkového piliera. Automatické vyrovnávacie mechanizmy 
(ABM) sú súborom vopred určených opatrení („policy“), sú zákonom stanovené a môžu byť aplikované 
okamžite podľa ukazovateľov solventnosti a finančnej stability priebežného piliera dôchodkového 
zabezpečenia. Ich cieľom je, za predpokladu úspešného zavedenia, obnoviť finančnú rovnováhu 
(stabilitu) priebežných pilierov dôchodkových systémov bez opakovanej intervencie zákonodarcov. 
Prvý návrh automatického vyrovnávacieho mechanizmu pre priebežný pilier dôchodkového systému 
pochádza od poistného matematika Roberta J. Myersa z roku 1982, ktorý bol v tom čase riaditeľ 
Národného výboru pre reformu sociálneho zabezpečenia (National Commission for Social Security 
Reform) v USA. Myšlienka tvorby a implementácia automatických vyrovnávacích mechanizmov je 
v skutočnosti kritikou ignorovania systémov včasného varovania, ktoré dôchodkové schémy obsahujú. 
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Systémy včasného varovania v PAYG schémach vyžadujú aktívny a odborný zásah politikov vo forme 
„policy“, avšak v realite zlyhávajú najmä v dôsledku uplatňovania „politics“ (Šebo a Virdzek, 2012).  

Diamond (1994) tvrdí, že spoliehanie sa v plnej miere radšej na automatický vyrovnávací mechanizmus 
(ABM) ako na periodickú novú legislatívu cez politický proces („politics“), nesie podobnosti s rozdielom 
medzi pravidlami makroekonomiky a diskrečnými opatreniami centrálnej banky v oblasti monetárnej 
politiky. Inými slovami, používajú sa na odpolitizovanie manažmentu príspevkovo (DC) aj benefitne 
(DB) definovaného priebežného piliera dôchodkového systému prijatím opatrení s dlhodobým 
plánovacím horizontom, ktoré prinesú väčšiu medzigeneračnú spravodlivosť a obnovia rovnováhu, 
udržateľnosť a finančnú solventnosť systému.  

Väčšina autorov (napríklad Diamond, 1994; Holzmann, 2017) nazýva automatizované vyrovnávacie 
mechanizmy racionálnymi mechanizmami, keďže robia proces dôchodkovej reformy racionálnejším (a 
odbornejším). Rad racionálnych pravidiel je vopred nastavený, ale následne budú automaticky 
aplikované iba v špecifických situáciách, v ktorých by legislatíva len ťažko vedela zaviesť potrebné 
opatrenia. Teoretické príspevky zdôrazňujú, že automatizované vyrovnávacie mechanizmy sú 
transparentné a predikovateľné pre aktérov trhu (jednotlivec, firma, vláda). Je jasné ako sa vykonajú 
potrebné regulačné zásahy („policy“), a kto bude niesť jej náklady. Naopak, ad hoc (diskrečné) 
regulácie vyplývajú väčšinou z krízy, resp. sú vykonávané pod určitým politickým tlakom, a doba 
potrebná na realizáciu od momentu nariadenia regulácie do termínu nadobudnutia platnosti je často 
krátka.  

Ako však tvrdí Vidal-Meliá (2009b), potrebné opatrenia bez existencie automatického vyrovnávacieho 
mechanizmu nie sú prijímané dostatočne rýchlo, čo znamená, že v momente regulačného zásahu 
musia byť extrémnejšieho charakteru, čo je politicky ťažko realizovateľné. Regulačné zásahy sú často 
prijímané bez ohľadu na správny časový horizont platnosti. Tzv. doba obratu priebežných pilierov je 
doba, ktorá uplynie od vstupu monetárnej jednotky do systému vo forme prispievateľa s určitou 
výškou príspevku, až do momentu výstupu zo systému vo forme dôchodku. Doba obratu priebežných 
pilierov je však rádovo oveľa dlhšia ako volebný horizont politikov (často iba štyri roky). Napríklad, v 
roku 2006 bola priemerná doba obratu pre všeobecný režim a režim pre samostatne zárobkovo činné 
osoby v španielskom priebežnom systéme 32,53 rokov a 31,93 rokov pre švédsky systém. V Kanade a 
USA využívajú časový horizont definujúci dobu obratu pre dôchodkový systém až 75 rokov. Hodnotenie 
systému na akruálnej báze sa však v Kanade realizuje každé 3 roky, a každý rok v USA. V Japonsku je 
časový horizont doby obratu priebežného systému nastavený na 95 rokov, pričom hodnotenie systému 
sa realizuje každých päť rokov. Extrémnym rizikom diskrečných zásahov do priebežného systému je aj 
fakt, že potrebné zmeny sa jednoducho nezavedú až do momentu, keď sa už kríza systému nedá 
ignorovať. 

Tvrdosť zásahov do systému prostredníctvom automatických vyrovnávacích opatrení, samozrejme 
podporená vstupnými indikátormi, na ktorých je ABM postavený, je principiálne založená na dvoch 
typoch zásahov: 

a) „tvrdý“ zásah, ktorý predpokladá, že opatrenia sú už zakotvené v príslušnej legislatívnej norme 
(„policy“) a uplatnia sa okamžite s cieľom dosiahnuť vyrovnanosť (solventnosť) piliera cez zníženie 
nákladov a/alebo zvýšenie dôchodkov, 

b) „mäkký“ zásah, ktorý je založený na systéme včasného varovania s tým, že ABM len vygeneruje 
pre príslušnú verejnú autoritu (správcu, resp. regulátora schémy) požiadavku na formulovanie 
regulačného zásahu a prípravu jeho aplikácie do systému do stanoveného obdobia, avšak 
samotné prijatie opatrenia je predmetom „politics“. 

V krajinách s rýchlo starnúcou populáciou, kde je priemerný vek vysoký, čo je aj prípad Slovenska, 
ponesú celú ťarchu zmien budúce generácie.  

Štúdiom rôznych automatických vyrovnávacích mechanizmov môžeme špecifikovať tri oblasti, ktoré sú 
vhodné pre implementáciu politík ABM. V podstate sú zamerané na príjmovú a výdavkovú stranu PAYG 
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schémy a vo väčšine prípadov sa využíva súčasná alebo budúca hodnota finančnej stability PAYG 
schémy. Tretia oblasť je stanovenie dôchodkového veku, ktorý určuje, kedy jednotlivec prechádza 
z príjmovej strany rovnice na výdavkovú.  

Modely ABM teda na príjmovej strane rovnice určujú: 

1. vymeriavací základ, z ktorého sa platí poistné na starobné poistenie; 

2. výšku odvodovej sadzby.  

Na výdavkovej strane je ABM implementované najmä do: 

3. spôsobu priznávania prvých starobných dôchodkov (spôsob výpočtu nároku a výšky na 
starobný dôchodok), 

4. indexácie už priznaných starobných dôchodkov. 

Osobitná pozornosť sa venuje zavádzaniu ABM najmä v súvislosti s očakávanou dĺžkou dožitia. Práve 
tento parameter je zapracovávaný ako významný faktor do stanovovania: 

5. dôchodkového veku, resp. veku potrebného na získanie nároku na starobný dôchodok; 

6. minimálneho počtu rokov prispievania do PAYG schémy, resp. minimálneho počtu 
rokov poistenia, potrebného na získanie nároku na starobný dôchodok. 

Ako tvrdí Holzmann (2007), dôchodkové systémy neboli v mnohých krajinách sveta manažované podľa 
poistno-matematických princípov. To znamená, že hodnota príspevkov nebola dostatočne vysoká na 
to, aby pokryla dôchodok, ktorý daný systém tradične priznával dôchodcom. Tieto administratívne 
nedostatky však môžu byť vyriešené v súčasných systémoch, ale čím neskôr sa prijme regulačný zásah, 
tým ťažšie bude zaviesť automatický vyrovnávací mechanizmus, ktorý dosiahne solventnosť 
priebežného piliera. Na túto skutočnosť poukazujú aj viaceré práce domácich autorov (Melicherčík a 
Ševčovič, 2010; Šebo a Virdzek, 2012; Čambalová a Ochotnický, 2010) a štúdie (IFP, 2012; RRZ, 2018) 
zaoberajúce sa slovenským priebežným pilierom dôchodkového zabezpečenia. Automatický 
vyrovnávací mechanizmus s „brzdou“ bráni hromadeniu dlhu prostredníctvom udržiavania nižších 
dôchodkových dávok (Holzmann, 2017). V prípade zavedenia automatického vyrovnávacieho 
mechanizmu v podmienkach Nemecka sa do vzorca na indexáciu už priznaných dôchodkov pracuje 
s korekčným faktorom, ktorý berie do úvahy očakávanú výkonnosť trhu práce. Ovplyvňuje teda 
výdavkovú stranu PAYG schémy a má nasledovný tvar: 

𝑣𝐴𝐵𝑀;𝑡
= 𝑣𝑡 −

𝛼 × 𝑣𝑡

𝐹𝑆𝑡−1
𝑤𝑡−1
𝑤𝑡−2

[(1 −
𝑃𝑞𝑡−1
𝑃𝑞𝑡−2

) 𝛼 + 1]
 

kde: 
Pqt-1 – pomer medzi poberateľmi starobných dôchodkov (r) a prispievateľmi do PAYG schémy (wf) v 
roku t-1; 
FSt-1 – fiškálna stabilita PAYG schémy v roku t-1; 
wt-1 – priemerná hrubá mzda prispievateľov do systému v roku t-1; 
vt – švajčiarska indexácia dôchodkov v roku t; 
vABM;t – valorizácia dôchodkov po zavedení automatického vyrovnávacieho mechanizmu; 
α – redistribučný parameter, ktorý môže nadobúdať hodnoty medzi (0;1). 

Nemecký variant ABM mechanizmu bol zrejme inšpiráciou aj pre návrh korekčného mechanizmu, ktorý 
mal byť uplatnený v podmienkach slovenskej PAYG schémy z dielne Inštitútu finančnej politiky 
Ministerstva financií SR (2012). Korekčný mechanizmus v podmienkach slovenskej PAYG schémy však 
mal upravovať aktuálnu dôchodkovú hodnotu (ADH), čo by v tomto prípade znamenalo nie úpravu 
spôsobu indexácie dôchodkov po ich priznaní, ale priamo úpravu prvých priznávaných dôchodkov. 
Aktuálne sa ADH mení len pod vplyvom zmeny miezd v ekonomike. Avšak pri dlhodobej udržateľnosti 
systému by sa tempo zmeny ADH malo postupne znižovať (resp. aspoň nezvyšovať), a teda odpojiť od 
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samotného faktora priemernej mzdy v ekonomike. Takouto možnosťou je indexovanie ADH stále na 
základe rastu miezd, kde by však do výpočtu bol zahrnutý aj korekčný faktor. Korekčný faktor 
zohľadňuje vývoj zadefinovaného ukazovateľa „P“ (Inštitút finančnej politiky MF SR, 2012). 

Prostredníctvom korekčného faktora (
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
− 1) je možné zohľadniť nielen výkonnosť trhu práce vo 

forme zmeny počtu prispievateľov do PAYG schémy, ale je možné ho napojiť na parametre 
demografického vývoja zohľadňujúceho zmenu indexu zaťaženia (pomer medzi poberateľmi 
a prispievateľmi). Teda zvýšenie počtu poberateľov dôchodkov na prispievateľoch zníži indexáciu ADH 
a naopak. Lepšie zohľadnenie bilancie systému umožňuje štandardizácia, ktorá prevádza objem 
príjmov a výdavkov na počty prostredníctvom priemerného dôchodku a poistného (Inštitút finančnej 
politiky MF SR, 2012). Najnovší návrh reformy dôchodkového systému z dielne Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR z júla 2021 počíta so zavedením korekčného mechanizmu ADH, avšak bez 
previazania na výkonnosť trhu práce, demografie alebo stability PAYG dôchodkového systému. Počíta 
len s pomalším tempom rastu ADH naviazanej na tempo rastu priemernej mzdy, kde sa tempo rastu 
priemernej mzdy má prejaviť do tempa nárastu ADH nie plnou mierou (koeficient 1), ale len na úrovni 
95% tempa rastu mzdy (koeficient 0,95). I keď ide o stabilizačný mechanizmus, nemá vo svojej 
podstate ekonomickú racionalitu naviazania na dynamické parametre vývoja ekonomiky (alebo jej 
zložiek) a preto nezvyšuje inštitucionálnu stabilitu tohto mechanizmu.  

Existencia automatického vyrovnávacieho mechanizmu je nevyhnutne spätá s kalkuláciou 
ukazovateľov finančnej solventnosti (poistno-matematická súvaha, poistno-matematická správa 
o príjmoch a výdavkoch systému) alebo ukazovateľom udržateľnosti (miera závislosti, demografické 
ukazovatele) priebežného piliera dôchodkového zabezpečenia. Mechanizmus sa teda logicky spustí, 
keď sa objavia určité (vopred definované) hodnoty ukazovateľov.  

Posun od tradičných mechanizmov kontroly PAYG schém s využívaním mäkkých nástrojov a pravidiel 
včasného varovania k automatických vyrovnávacích mechanizmov znázorňujeme v tabuľke nižšie. 

 
Tabuľka 1 Vývoj a implementácia automatických vyrovnávacích mechanizmov 

Všeobecný popis 
mechanizmu 

Detailnejšia charakteristika 
pravidiel 

Príklady krajín 
s implementovaným 

pravidlom 

Označenie 
mecha-nizmu 

Tradičné PAYG 
schémy so 

zaujímavými 
novými funkciami 

a pravidlami 
včasného 
varovania 

Dôchodkový vek závislý od 
strednej dĺžky dožitia vybranej 

časti populácie, indexácia 
závislá od rastu miezd 

a celkového vybraného 
poistného, atď. 

 

Osobitné pravidlá o tom, ako 
reagovať na finančnú 

nerovnováhu PAYG schémy a 
kedy a ako by mali politici 

intervenovať. 

Fínsko, Nórsko, Litva, 
Estónsko, Nemecko, 
Kanada, Japonsko, 

Slovensko (do 1.7.2019 
a s predpokladom 

opätovného zavedenia od 
2024) 

ABM prvej 
generácie 
(systém 

včasného 
varovania) 

Príspevkovo 
definované schémy 

s nezmenenou 
výškou príspevku 

do budúcnosti 

ABM prvej generácie 
s nadstavbou v podobe 

príspevkov (výšky a celkového 
objemu) ako základ pre 

definovanie dôchodkových 
nárokov (výšky) – „Princíp NDC 

schémy“ a prísľub, že 

Lotyšsko, Taliansko, 
Poľsko, Švédsko 

NDC 
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príspevky by mali byť 
konštantné (v relatívnom 
vyjadrení) do budúcnosti. 

NDC schéma nemôže fungovať 
automaticky bez dodatočného 
vyrovnávacieho mechanizmu. 

Plne 
automatizovaný 

dôchodkový 
systém 

s príspevkovo 
definovanými 

schémami 
a nezmenenou 

výškou príspevku 
do budúcnosti 

NDC plus automatický 
vyrovnávací mechanizmus 

založený na samotnej 
finančnej bilancii PAYG schémy 

(korekčný mechanizmus). 

Švédsko ABM druhej 
generácie 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe Schermana, 2019 

 

Existujú však aj kritické názory na uplatnenie automatických vyrovnávacích mechanizmov 
v priebežných pilieroch dôchodkového zabezpečenia. Nevýhodou ABM je, že pravidlá týchto 
mechanizmov nie sú stále, resp. vyžadujú si silné inštitucionálne zakotvenie (napríklad ústavným 
zákonom). Napríklad, ak by sa ABM spustil a výsledkom uplatnenia vyrovnávacieho mechanizmu by 
boli podstatné straty v príjmoch (zníženie dôchodkov) v budúcnosti pre určité sociálne skupiny, 
politické požiadavky a zásahy budú mať prednosť pred pravidlami a zásahmi generovanými 
automatickým vyrovnávacím mechanizmom. ABM môžu byť viac stabilné ak sú príjmové riziká 
rozdelené na vopred určené rovnaké časti medzi rôzne príjmové skupiny populácie, teda tak medzi 
dôchodcov (prijímateľov zo systému) ako aj ľudí v produktívnom veku (prispievateľov do systému). 

Automatické vyrovnávacie mechanizmy však generujú pre politikov („politics“) aj niekoľko výhod. A to 
aj napriek tomu, že sú schopné odpolitizovať riadenie systému cez minimalizáciu zásahov v dôsledku 
zvolenej verejnej politiky („policy“). Medzi tieto výhody patria najmä (Šebo a Virdzek, 2012; Vidal-Melia 
a kol., 2009c): 

a) ABM nie je aktivovaný, kým to nevyžaduje ukazovateľ solventnosti (stability) piliera. Je jasné, že 
práve problém solventnosti piliera spúšťa ABM. Ak sú kľúčové indikátory správne navrhnuté, ABM 
sa aktivuje až keď vznikne problém solventnosti a preto by bolo pre politikov ťažké argumentovať 
tým, že zásahy nie sú potrebné. 

b) Politici nemusia regulovať dôchodkový systém, iba zaviesť do systému samotný automatický 
vyrovnávací mechanizmus, ktorý zabezpečí solventnosť systému. Je pravdepodobné, že aktivácia 
(a následné zníženie dôchodkov alebo zvýšenie príspevkov) prebehne hneď po vydaní príslušného 
legislatívneho predpisu. Jeho spustenie je však možné regulovať priamo nastavením „policy“. 
Podobný mechanizmus bol zavedený pri automatickom predlžovaní veku odchodu do dôchodku 
naviazanom na strednú dĺžku dožitia, kedy samotný právny predpis bol schválený v roku 2012, 
avšak účinnosť mechanizmu bola odložená až na rok 2017. 

c) Politici majú možnosť zastaviť aplikáciu ABM, aj keď už bol mechanizmus spustený. Týmto 
spôsobom môžu navodiť u voličov pocit, že vykonali akt „štedrosti“. Avšak takáto štedrosť môže 
spôsobiť značný deficit piliera, keďže sa platí za súčasných aj budúcich prispievateľov. Deficit bude 
zjavný, ak správca systému má zo zákona povinnosť zostavovať účtovnú závierku na akruálnom 
princípe. 



26 
 

Napríklad japonský alebo nemecký automatický vyrovnávací mechanizmus sú aktivované nepretržite. 
Neexistuje v nich zakomponovaná udalosť, ktorá by bola faktickým spúšťačom mechanizmu. V tomto 
bode sa líšia od švédskeho systému, ktorý je síce komplexnejší vo svoje podstate a rieši zároveň 
finančnú rovnováhu PAYG schémy, aktivuje sa však len v určitých, vopred definovaných, situáciách 
(udalostiach). V prípade Japonska zostane automatický vyrovnávací mechanizmus aktivovaný do 
momentu, kým nedosiahne finančnú rovnováhu PAYG piliera. V prípade Nemecka je faktor 
udržateľnosti aplikovaný stále a sleduje mieru indexácie dôchodkov. Automatický vyrovnávací 
mechanizmus však môže byť pozastavený zákonom schváleným parlamentom, ak zákonodarcovia 
usúdia, že schéma sociálneho poistenia je udržateľná na určenej miere náhrady v porovnaní s výškou 
príspevkov plynúcou do systému. 

Preskúmaním poznania o vyrovnávacích mechanizmoch môžeme konštatovať, že posun od systémov 
včasného varovania k plne automatickým vyrovnávacím mechanizmom je veľmi pomalý. Poznatky 
naznačujú skôr želanie množstva autorov k rýchlejšiemu posunu k plne automatickým vyrovnávacím 
mechanizmom s cieľom zníženia politického populizmu a zvýšenia transparentnosti fungovania PAYG 
schém. To má viesť k vyššej predpovedateľnosti vývoja nielen financovania, ale aj nárokov, čo má 
z ekonomického a behaviorálneho hľadiska pozitívny vplyv na správanie účastníkov systému a ochotu 
prispievať. 

Alternatívou pre obmedzenie dôchodkového populizmu je využitie práve transparentných 
kapitalizačných schém, ktoré odvracajú pracujúcich od priebežne financovaných schém a umožňujú im 
účasť na nákladovo-efektívnych sporivých schémach. Týmto filozofickým príkladom sa riadi aj návrh 
zavedenia pan-európskych osobných dôchodkových produktov, ktoré majú byť unifikované naprieč 
všetkými krajinami EÚ. Nesnažia sa však nahradiť existujúce schémy, len dať priestor pre pracujúcu 
generáciu, aby využila výhody transparentného, inštitucionálne stabilného a potenciálne nákladovo-
efektívneho riešenia zabezpečenia príjmu v starobe.  

 

Porovnanie kľúčových parametrov základných dôchodkových systémov v krajinách 
EÚ 
 

Na základe vzájomnej závislosti medzi dôchodkovými dávkami, ktoré dôchodca poberá a príspevkami, 
ktoré počas doby, keď bol aktívny na trhu práce, prispel do schémy, rozlišujeme príspevkovo 
definované (z anglického „defined contribution“ – DC), dávkovo definované (z anglického „defined 
benefit“ – DB), bodové schémy, ktoré sú mixom medzi DB a DC schémami a nefinančne definované 
príspevkové  (z anglického „notional defined contribution“ - NDC) schémy.  

Detailnejší prehľad o  nastavení základného dôchodkového systému z pohľadu mechanizmov 
získavania nárokov prezentujeme na obrázku nižšie. (Detailnejší prehľad dizajnu dôchodkových 
systémov podľa mechanizmu získavania dôchodkových nárokov podľa prístupu OECD prezentujeme 
v prílohe 1). 
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Obrázok 1 Prehľad základných typov dôchodkových PAYG schém 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2021 
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Tabuľka 2 Porovnanie prvopilierových dôchodkových systémov vo vybraných krajinách 

Krajina Typ schémy 

DB schémy 
DB, bodový systém, NDC schémy 

 
 

FDC alebo 

NDC 

schémy 
Maximálny 

vymeriavací 

základ (% 

z priemernej 

mzdy) 

Miera získavania 

nárokov pre muža 

s priemerným 

príjmom a plnou 

kariérou (% 

z príjmu) * 

Nominálne miery 

získania nárokov (% 

z individuálneho 

vymeriavacieho základu) 

Posudzovanie 

príjmu 
Miera valorizácie Miera indexácie 

Celková 

sadzba 

(%) 

AT DB 1,78 celoživotný priemer rast priemernej mzdy diskrečná valorizácia / indexácia  152 1,78 

BG DB 1,33 celoživotný priemer cenová inflácia cenová inflácia  103 1,04 

CZ DB 0.85 (líši sa podľa mzdy) celoživotný priemer rast priemernej mzdy 
50% rast priemernej mzdy + 50% 

cenová inflácia 
 375 0,85 

DK FDC     12 žiadny 0,97 

EE 
Bodový systém 

/ FDC 
 celoživotný priemer rast priemernej mzdy 

80% celkový objem vyplatených 

miezd v ekonomike + 20% 

cenová inflácia 

6 žiadny 0.21 / 0.56 

FI DB 1,50 celoživotný priemer 
80% rast priemernej mzdy + 

20% cenová inflácia 

20% rast priemernej mzdy + 80% 

cenová inflácia 
 žiadny 1,23 

FR 
DB / Bodový 

systém 
1,16 

25 najlepších rokov 

/ celoživotný 

priemer 

cenová inflácia / rast 

priemernej mzdy 
cenová inflácia  101 / 796 1.01 / 0.35 

DE Bodový systém  celoživotný priemer rast priemernej mzdy 

rast priemerného zárobku – 

faktor závislý od udržateľnosti a 

príspevkov 

 154 0,86 

EL DB 
0,92 (líši sa podľa 

odpracovaných rokov) 
celoživotný priemer rast priemernej mzdy 

50% rast priemernej mzdy + 50% 

rast HDP 
 342 0,92 

HU DB 
1,3 (líši sa podľa 

odpracovaných rokov) 
celoživotný priemer rast priemernej mzdy cenová inflácia  žiadny 1,30 

IT NDC  celoživotný priemer rast HDP cenová inflácia 33 324 1,61 
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LV NDC / FDC  celoživotný priemer 
celkový objem vyplatených 

miezd v ekonomike 

cenová inflácia + 75% celkový 

objem vyplatených miezd v 

ekonomike 

14 / 6 463 / žiadny 0.54 / 0.49 

LT Bodový systém  celoživotný priemer rast priemernej mzdy 
cenová inflácia + 67% rast 

priemernej mzdy 
 458 0,24 

LU DB 
1,65 (líši sa podľa 

odpracovaných rokov) 
celoživotný priemer rast priemernej mzdy 

cenová inflácia, rast priemernej 

mzdy (indexácia podmienená 

finančnou udržateľnosťou) 

 202 1,65 

NL DB 1,15 celoživotný priemer 

cenová inflácia, valorizácia 

podmienená finančnou 

udržateľnosťou 

cenová inflácia (indexácia 

podmienená finančnou 

udržateľnosťou) 

 žiadny 0,85 

PL NDC  celoživotný priemer wb, rast HDP 

cenová inflácia, rast priemernej 

mzdy (indexácia podmienená 

finančnou udržateľnosťou) 

19,5 264 0,68 

PT DB 2,22 (líši sa podľa mzdy) 40 najlepších rokov 

Min(25% rast priemernej 

mzdy + 75% cenová inflácia, 

cenová inflácia +0.5%) 

cenová inflácia, rast HDP  žiadny 1,62 

SR 
Bodový 

systém 
 

celoživotný 

priemer 
rast priemernej mzdy 

50% rast priemernej mzdy + 

50% cenová inflácia 
 656 1,18 

SI DB 
0,97 (líši sa podľa pohlavia 

a odpracovaných rokov) 
24 najlepších rokov 

rast priemernej mzdy, 

diskrečná valorizácia 
rast priemernej mzdy  203 0,97 

ES DB 
2,7 (líši sa podľa 

odpracovaných rokov) 

25 posledných 

rokov 
cenová inflácia 0.25%, cenová inflácia + 0.5%  170 1,68 

SE NDC / FDC  celoživotný priemer rast priemernej mzdy 

rast priemernej mzdy - 1.6% 

(indexácia podmienená 

finančnou udržateľnosťou) 

14.9 / 2.3 / 

4.5 (líši sa 

podľa 

mzdy) 

111 / 111 / 

žiadny 
0.8 / 0.17 / 0.31 

* Miera získavania nárokov pre muža s priemerným príjmom a plnou kariérou vyjadruje priemernú mieru náhrady získanú za jeden rok práce (poistenia, platenia odvodov) 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát z OECD, 2021
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Obrázok 2 Výška povinných príspevkov pre priemerne zarábajúceho človeka (v %) 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát z OECD, 2021  

Poznámka: Výška povinných príspevkov sa v jednotlivých krajinách môže líšiť od veku a mzdy človeka 

Na základe nastavenia politiky pre získavanie dôchodkových nárokov z PAYG piliera a výšky príspevkov 
je možné posúdiť aj súčasnú hrubú mieru náhrady príjmu jednotlivca s priemerným príjmom počas 
celej pracovnej kariéry z PAYG schémy (graf nižšie). 

Obrázok 3 Hrubá miera náhrady príjmu z povinných verejných a súkromných dôchodkových schém 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát z OECD, 2021  

 

Rastúci pomer dôchodcov na 100 pracujúcich ako aj predlžujúca doba strávená na dôchodku pri PAYG 
schémach spôsobujú výrazné finančné tlaky na financovanie a nutnosť škrtať výdavky na iné priority 
spoločnosti. Preto niektoré krajiny ako napríklad Švédsko a Poľsko pristúpili k zmene systému 
z klasickej priebežnej schémy (PAYG) na nefinančne definovanú príspevkovú schému (tzv. NDC 
schému). S problémom udržateľnosti štátnych dôchodkových systémov súvisí aj vysoká závislosť 
dôchodcov práve na dávkach zo štátnych dôchodkových systémov.   
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Problém a vplyv demografie (šoky v demografickom strome života) 
 

Priebežné dôchodkové systémy pokrývajú takmer celú populáciu a na Slovensku predstavuje 
dominantnú zložku príjmu v starobe. Jedným zo základným charakterom priebežne financovanej 
schémy je, že je postavená na množstve mechanizmov medzi a vnútro generačného prerozdeľovania. 
Súčasné starnutie populácie a predlžovanie dĺžky dožitia vo všetkých vyspelých krajinách je 
narastajúcim problémom pre ekonomiku, politiku a spoločnosť ako celok a to najmä z pohľadu 
udržateľnosti dôchodkových systémov. Aj z tohto dôvodu sme v posledných dekádach mohli v 
mnohých krajinách pozorovať narastajúcu počet dôchodkových reforiem. Hnacou silou reforiem 
dôchodkových systémov je hlavne demografický vývoj, ktorý predstavuje hrozbu udržateľnosti 
dôchodkových systémov. Práve proces starnutia vedie k nerovnováhe pri prerozdeľovaní bremien 
medzi generáciami a to hlavne v prípade existencie priebežne financovaných dôchodkových systémov 
(tzv. PAYG schém). To má za následok, že v dôchodkových systémoch môžeme pozorovať zvyšujúcu sa 
zaťaž budúcich generácií. 

Jedným zo základným ukazovateľom finančného zaťaženia dôchodkových systémov (najmä PAYG 
schém) je podiel počtu dôchodcov na 100 pracujúcich (Obrázok 1).  

 

Obrázok 4 Podiel počtu dôchodcov na 100 pracujúcich v krajinách OECD 

 

Zdroj: OECD Pensions At A Glance 2019 

 

Aktuálne trendy vývoja demografie spôsobujú, že počet ľudí v postproduktívnom veku  bude narastať, 
a počet ľudí v produktívnom veku sa bude znižovať čo sa prejavuje na zvyšujúcom sa podiele počtu 
dôchodcov na 100 pracujúcich. V krajinách OECD bude roku 2060 podiel dôchodcov na 100 pracujúcich 
na úrovni 58,2. Avšak môžeme predpokladať, že v krajinách, ktoré čelia výraznejšiemu starnutiu 
populácie ako napríklad Slovensko, bude v roku 2060 na 100 pracujúcich bude vyplácať pripadať 
približne 65 dôchodcov čo však v prípade Slovenska predstavuje vrchol a v nasledujúcich obdobiach 
môžeme očakávať mierne znižovanie tohto podielu, čo je dané špecificky rozloženými vekovými 
generáciami (Šebo, Králik a Danková, 2019).  

Preto z dlhodobého hľadiska nízka miera plodnosti môže mať v časoch starnúcej populácie negatívny 
vplyv na verejné financie a to hlavne prostredníctvom zhoršenia udržateľnosti priebežne 
financovaného dôchodkového systému. Avšak tento fakt poukazuje na dôležitosť diverzifikácie 
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závislosti na jednom dôchodkovom systéme (PAYG schémy) a otvára možnosti k zvýšeniu významnosti 
sporenia na dôchodok prostredníctvom osobných dôchodkových produktov ako systémov nezávislých 
na demografii či rizika existencie dôchodkového populizmu.  

Mnoho výskumov poukazuje na fakt, že vývoj fertility rate (miery plodnosti) je dynamický a podlieha 
vplyvom ekonomického prostredia prostredníctvom stability pracovného miesta, nastaveniam 
rodinných politík a možnosti zosúladenia pracovného a súkromného života (tzv. work-life balance).  

 

Obrázok 5 Celková miera plodnosti (Total Fertility Rate - TFR) v krajinách EÚ a OECD 

 

Zdroj: OECD Pension at a Glance, 2019 

 

Pri porovnávaní projekcií mier plodnosti medzi krajinami OECD a krajinami EÚ môžeme pozorovať, že 
v krajinách EÚ je tempo rastu miery plodnosti vyššie, čo čiastočne môže byť spôsobené rastúcou 
podporou zosúladenia súkromného a pracovného života (tzv. work-life balance) a predpokladom 
ekonomického rastu, ktoré majú nezanedbateľný vplyv na mieru plodnosti Európska komisia (2008, 
2018, 2019), Kohler et al. (2002), Kreyenfeld a Anderson (2014) či Kinoshita a Guo (2015), avšak ktorá 
z dlhodobého horizontu nedosahuje udržateľnú mieru plodnosti7.  

Posledná hospodárska kríza, ktorá v priebehu roka 2008 zasiahla väčšinu štátov Európy, otvorila 
otázku, či ekonomická recesia a neistota na trhu práce vplýva na mieru plodnosti. Mnoho štúdií 
potvrdilo, že ekonomická recesia a s tým spojená rastúca nezamestnanosť a finančná neistota odďaľuje 
zakladanie rodín (Mills a Blossfeld, 2003; Adserà, 2004; Perelli-Harris, 2006; Bernardi et al., 2007; 
Neels, 2010; Sobotka et al., 2011; Hofmann and Hohmeyer, 2012, Kreyenfeld et al., 2012, Pailhé a 
Solaz, 2012; Matysiak a Vignoli, 2013; Currie a Schwandt, 2014; Cazzola et al, 2016; Comolli, 2017). Del 
Bono et al. (2015) poukazujú na fakt, že práve neistota na trhu práce, ktorá môže vyplývať so zvyšujúcej 
sa nezamestnanosti, vplýva na rozhodnutie mať deti.    

 
7 Udržateľnú mieru plodnosti v rozvinutých krajinách môžeme charakterizovať ako mieru plodnosti, pri ktorej by ceteris 

paribus populácia (ostatné faktory ostanú bez zmeny) ostala konštantná. Keďže pravdepodobnosť narodenia dieťaťa 
ženského pohlavia je pre Slovensko 0,487 (Eurostat, 2019) udržateľná miera plodnosti sa udáva na úrovni 2,1. To znamená, 
že každá žena v priemere musí mať jedno dieťa ženského pohlavia, ktoré opäť musí mať deti, z ktorého aspoň jedno bude 
dieťa ženského pohlavia. To platí aj pre budúce generácie (Craig, 1994). 
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Ekonomická recesia, pokles hrubého domáceho produktu a tým aj zvyšujúca sa nezamestnanosť vede 
k odďaľovaniu zakladania či rozširovania rodín. Najmä v krajinách strednej, východnej a južnej Európy, 
vrátane Slovenska, mnoho štúdií potvrdzuje na existenciu silného vzťahu medzi ekonomickou recesiou 
a poklesom miery plodnosti. Práve sprevádzajúce opatrenia pandémie COVID-19 a jej vplyv na 
ekonomiky sa mohol prejaviť na úprave odhadov miery plodnosti Ageing Reportu medzi rokmi 2018 
a 2021 (Obrázok 3). 

 

Obrázok 6 Pokles odhadu miery plodnosti v rokoch 2018 a 2021 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát z Ageing Report 2018 a 2021, 2021 

 

Európska komisia (2008, 2018, 2019) ako aj Európsky parlament (2015) poukazujú na fakt, že práve 
krajiny s vyššou zamestnanosťou žien sú tiež krajinami s vyššou mierou plodnosti čo je zároveň 
dôležitým prvkom pri riešení demografie a starnutia populácie. Zároveň Kinoshit a Guo (2015) 
zdôrazňujú významnosť pracovnej sily žien, ktorá môže byť kľúčom k uvoľneniu rastového potenciálu 
v ekonomikách, a to najmä v tých ekonomikách, ktoré disponujú kvalifikovanou pracovnou silou žien.  
To je dôležité hlavne pre krajiny, ktoré čelia nedostatku pracovných síl v dôsledku rýchleho starnutia 
populácie, aké môžeme vidieť napríklad aj na Slovensku. 

Preto jedným z prostriedkov na zníženie závislosti na jednom pilieri – štátnych dôchodkoch je 
diverzifikácia. Pod diverzifikáciou rozumieme viacpilierový dôchodkový systém ako aj dobrovoľné 
možnosti sporenia na dôchodok, na ktoré demografia nemá významný vplyv a sú charakteristické 
vysokou mierou zásluhovosti.  

 

Finančná stabilita základných dôchodkových systémov v EÚ a obmedzenia verejných 
politík 
 

Z pohľadu budúceho vývoja priebežne financovaného dôchodkového piliera je dôležité poznať bilanciu 
priebežne financovaného dôchodkového piliera, t. j. rozdiel medzi jeho príjmami a výdavkami 
v každom bežnom roku skúmaného obdobia. Nemenej dôležitým je poznať vývoj piliera z hľadiska jeho 
finančnej vyrovnanosti toku peňazí.  

1,5

1,6

1,6

1,7

1,7

1,8

1,8

1,9

2016 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

Fertility rate_AR 2018

Fertility rate_AR 2021



34 
 

Ako kľúčový spôsob posudzovania finančnej stability priebežne financovaného dôchodkového systému 
môžeme využiť Barrovu rovnicu, ktorá hľadá rovnováhu medzi pomerom poberateľov dôchodkových 
dávok a prispievateľmi do systému (z angl. old-age to working-age ratio) a pomerom príspevkovej 
sadzby pracujúcej populácie (z angl. contribution rate) a miery náhrady mzdy dôchodkového príjmu (z 
angl. benefit ratio): 

𝐵

𝐶
=

𝑐

𝑏
 

kde:  
B – počet poberateľov dávky z PAYG schémy (starobní dôchodcovia) 
C – počet prispievateľov do PAYG schémy (pracujúci) 
c – príspevková sadzba (percento z príjmu), 
b – miera náhrady príjmu v starobe (percento z priemernej mzdy), 

 

Baroni (2007) definoval fungovanie priebežného dôchodkového piliera z pohľadu zisťovania finančnej 
stability, čo môžeme znázorniť prostredníctvom vzorca: 

𝑐 =
𝑏

𝑆
= 𝐵 ∗ 𝐷 

kde:  
c – príspevková sadzba (percento z príjmu), 
b – miera náhrady príjmu v starobe (percento z priemernej mzdy), 
S – pomocný ukazovateľ („potential support ratio“ – zaťaženie pracujúceho obyvateľstva dôchodcami), 
D – koeficient závislosti („old-age to working population ratio“ - počet dôchodcov pripadajúcich na 1 
pracujúceho). 

So starnutím populácie rastie aj koeficient závislosti, čo má za následok, že príjmy nepostačujú na 
zaplatenie budúcich záväzkov. Popísanú situáciu je možné riešiť buď poklesom priemernej dávky 
v pomere k priemernej mzde v ekonomike (b), alebo rastom príspevkovej sadzby (c). Avšak pokles 
priemernej dávky, alebo rast príspevkovej sadzby, by na jednej strane zabezpečili udržateľnosť 
dôchodkového systému, ale na druhej strane by to spôsobilo negatívne dopady nielen na 
prispievateľov, ale aj na poberateľov dôchodkov. To sú významné redistribučné dopady 
parametrických reforiem, ktoré spúšťajú správanie ekonomických subjektov.  

Starnutiu populácie sa vo svojej štúdii venujú aj Fenge a Werding (2003). Proces starnutia, ktorý 
prebieha v mnohých krajinách, vedie k nerovnováhe rozdelenia bremena medzi generácie. Starnutie 
populácie bude mať v budúcnosti značný vplyv na zaťaženie dôchodkových schém, čo ceteris paribus 
znamená vyššiu záťaž mladších generácií. Tento jav je možné v dôchodkovom systéme sledovať 
indexom závislosti (z anglického „old-age dependency ratio“), ktorý porovnáva počet ľudí 
v postproduktívnom veku (najčastejšie vo veku 65 a viac rokov) k produktívnej časti obyvateľstva 
(obyvateľstvo vo veku 15 až 64). OECD pri svojich štúdiách (Pensions at Glance) používa ukazovateľ 
„old-age to working population ratio“, ktorý porovnáva počet ľudí vo veku 65 a viac rokov k populácii 
vo veku 20 až 65 rokov. Vývoj tohto ukazovateľa v krajinách OECD v roku 2020 a v roku 2050 
prezentujeme na grafe nižšie. 
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Obrázok 7 Pomer starších ľudí (65 a viac) na pracujúcej populácii (20 - 65) v % 

 

Zdroj: OECD, 2021 (dostupné na: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/pensions-at-a-
glance-2019_b6d3dcfc-en)  

 

Ak by sme aplikovali Barrovu rovnicu do dvojrozmernej roviny (XY graf), dokázali by sme posúdiť podľa 
vzorca (1) fiškálnu stabilitu verejných dôchodkových systémov v krajinách OECD a získali tak základný 
prehľad o tom, či pred samotným starnutím populácie sú dôchodkové systémy pripravené čeliť výzvam 
trhu práce spojených so starnutím populácie. Ak dôchodkové systém v roku 2020 nedosahujú úroveň 
fiškálnej stability, môžeme tak predpokladať, že budúce zmeny v dôchodkovom systéme budú musieť 
byť stabilizujúce, t.j. zvyšovať buď stranu príjmov (cez zvyšovanie príspevkovej sadzby, mieru 
participácie) alebo znižovať stranu výdavkov (znižovanie hrubej miery náhrady príjmu v starobe alebo 
udržania populácie na trhu práce). Na os „y“ vynesieme finančnú stránku nastavenia dôchodkových 
schém, t.j. pomer medzi príspevkami a očakávanou mierou náhrady príjmu (c / b). Os „x“ prezentuje 
demografickú stránku dôchodkových schém vyplývajúcu z účasti na dôchodkovom systéme, t.j. počte 
poberateľov a prispievateľov (B / C). Ak sa príslušná krajina nachádza v červenej zóne, hovoríme, že 
z demografického hľadiska (os „x“) požaduje financovanie väčšieho počtu poberateľov ako je 
z finančného hľadiska (os „y“) schopná pri súčasnom nastavení príspevkov a miery náhrady príjmu 
schopná uniesť. Naopak, ak sa nachádza v bielej zóne, hovoríme, že vzhľadom na súčasné nastavenie 
finančného hľadiska dokáže ufinancovať väčší počet poberateľov pri súčasnom počte prispievajúcich.  

Limitujúcim faktorom pri prezentovaní Barrovej rovnice je fakt, že pri posudzovaní pomeru 
poberateľov a prispievateľov pracujeme s vekovou hranicou obyvateľstva a nie so skutočnými 
poberateľmi a skutočným počtom prispievateľov. Pri počte poberateľov predpokladáme, že 
poberateľmi sú všetci obyvatelia až po dovŕšení veku 65 rokov, čo v mnohých krajinách nie je pravda, 
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keďže dôchodkový vek (zákonný aj efektívny) je výrazne nižší. Zároveň pri prispievateľoch 
predpokladáme, že všetci obyvatelia vo veku 20 až 64 rokov participujú príspevkami do dôchodkového 
systému (plná zamestnanosť), čo nie je pravda. Neberieme tak do úvahy mieru participácie na 
dôchodkovom systéme, ktorá je značne závislá od miery zamestnanosti. Preto tento prístup 
nadhodnocuje finančnú stabilitu dôchodkových systémov a mal by byť braný ako indikatívny, keďže 
ukazuje potenciál súčasného nastavenia dôchodkového systému pri jeho plnej efektívnosti a nie 
realite.  

Základný prehľad o finančnej stabilite verejných (PAYG) dôchodkových systémov v krajinách OECD 
podľa Barrovej rovnice prezentujeme za roky 2020 aj 2050 na obrázkoch (grafoch) nižšie.  

 

Obrázok 8 Finančná (ne)stabilita dôchodkových systémov krajín OECD v roku 2020 podľa Barrovej 
rovnice 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov OECD, EK, Eurostat (2021) 

 

Nasledujúci obrázok prezentuje odhad finančnej stability dôchodkových systémov v krajinách OECD 
v roku 2050 pri nezmenenej príspevkovej sadzbe, t.j. výlučne pod vplyvom vývoja demografie 
a očakávaných dôchodkových nárokov budúcich dôchodcov podľa súčasnej legislatívy.  
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Obrázok 9 Finančná (ne)stabilita dôchodkových systémov krajín OECD v roku 2050 podľa Barrovej 
rovnice 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov OECD, EK, Eurostat (2021) 

 

Na základe Barrovej rovnice teda môžeme očakávať výraznejšie reformy aj snahy o zmiernenie 
finančných tlakov na verejné rozpočty v nasledujúcich obdobiach. Z uvedených dát tak môžeme 
odhadnúť očakávaný vplyv na dva stabilizujúce faktory: výška príspevkovej sadzby a očakávaná miera 
náhrady príjmu v starobe. Jednoduchým dosadením do vzorca by sme mohli odhadnúť nutné 
parametrické úpravy. Výsledky pre obe premenné, ktoré by museli byť upravené jednotlivo 
(absorbovali by plný vplyv) prezentujeme v nasledujúcej tabuľke. 
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Tabuľka 3 Systém stabilizujúca príspevková sadzba a hrubá miera náhrady príjmu v starobe v roku 
2050 pre krajiny OECD 

Krajina 
Efektívna 

príspevková sadzba 
v roku 2020 

Systém stabilizujúca 
príspevková sadzba 

v roku 2050 

Hrubá miera 
náhrady príjmu 

v roku 2020 

Systém stabilizujúca 
hrubá miera 

náhrady príjmu 
v roku 2050 

Australia 9,5% 12,9% 30,9% 22,8% 

Austria 22,8% 42,9% 76,5% 40,7% 

Belgium 16,4% 24,0% 46,8% 32,0% 

Canada 9,9% 17,5% 39,0% 22,0% 

Chile 12,4% 13,9% 31,2% 27,8% 

Czech Republic 28,0% 25,6% 45,9% 50,1% 

Denmark 12,8% 33,2% 74,4% 28,7% 

Estonia 22,0% 25,9% 47,1% 40,0% 

Finland 24,4% 29,0% 56,5% 47,5% 

France 27,5% 32,7% 60,1% 50,5% 

Germany 18,6% 22,4% 38,7% 32,0% 

Greece 20,0% 37,4% 49,9% 26,7% 

Hungary 25,5% 29,5% 56,1% 48,5% 

Iceland 22,9% 30,5% 66,1% 49,5% 

Israel 13,8% 8,5% 27,0% 44,0% 

Italy 33,0% 59,2% 79,5% 44,3% 

Japan 18,3% 25,8% 32,0% 22,7% 

Korea 9,0% 29,4% 37,3% 11,4% 

Latvia 20,0% 23,6% 44,6% 37,7% 

Lithuania 8,7% 13,1% 23,6% 15,7% 

Luxembourg 16,0% 34,5% 78,8% 36,5% 

Mexico 6,3% 7,4% 25,7% 21,7% 

Netherlands 25,6% 37,8% 70,9% 48,1% 

Norway 20,1% 19,7% 45,4% 46,3% 

Poland 27,5% 17,7% 29,4% 45,7% 

Portugal 22,7% 53,2% 74,4% 31,7% 

Slovak Republic 18,0% 27,1% 49,6% 33,0% 

Slovenia 24,4% 25,2% 38,8% 37,5% 

Switzerland 16,6% 23,1% 42,4% 30,5% 

Turkey 20,0% 24,9% 67,4% 54,1% 

United States 12,4% 15,9% 39,4% 30,7% 

Zdroj: Vlastné prepočty, 2021 
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Výsledky nám poskytujú vcelku rozumný pohľad na očakávanú budúcnosť a mantinely zásahov do 
dôchodkového systému. Riešenie je možné hľadať aj v aplikovaní súkromných dôchodkových schém 
(produktov), ktoré by dodatočným odkladaním spotreby stimulovali tvorbu súkromných úspor. 

Tieto riešenia aplikovalo množstvo krajín už dávnejšie, pričom zavádzali tak zamestnávateľské schémy 
(occupational pension schemes) alebo súkromné osobné dôchodkové schémy (private personal 
pension schemes).  

 

Súkromné fondové dôchodkové schémy (zamestnávateľské 
a osobné) – riziko nízkej miery participácie a 
nízkej nákladovej efektívnosti 
 

Najmä v krajinách, kde je očakávaná miera náhrady z verejných PAYG a povinných súkromných schém 
nízka, sledujeme budovanie súkromných dôchodkových schém. Tie sú štandardne budované na 
zamestnaneckom alebo individuálnom prístupe. Veľkosť schémy z pohľadu financovania do značnej 
miery koreluje s mierou náhrady príjmu z povinných pilierov.  

 

Dizajn a veľkosť súkromných dôchodkových schém 
 

Väčšina krajín EÚ vybudovala viacpilierové schémy, avšak je možné vidieť dva rozdielne prístupy 
k rozvoju dôchodkových systémov. Kým v západných krajinách EÚ zohrávajú zamestnanecké schémy 
významnú úlohu, väčšina krajín strednej a východnej Európy prebudovala svoje dôchodkové schémy 
podľa odporúčania Svetovej banky, kde do základného dôchodkového systému zaviedli kapitalizačné 
schémy (tzv. 1bis piliere) a časť zákonných odvodov presunula do týchto schém. Zamestnanecké 
schémy sa stali skôr nadstavbou, pričom oproti západným krajinám EÚ na tieto piliere ani nekladú vyšší 
dôraz a nedávajú im v legislatíve významnejšie postavenie. Skôr preferujú kombinované osobno-
zamestnanecké schémy, kde sú dôchodkové úspory vytvárané na osobnom účte jednotlivca 
a zamestnávateľ má možnosť prispievať. Tento duálny prístup k formovaniu dôchodkových systémov 
v EÚ tak do značnej miery generuje rozdielny prístup národných aj nadnárodných autorít k regulácii 
schém.  

Nasledujúca tabuľka prezentuje detaily o nastavení súkromných osobných aj zamestnaneckých 
dôchodkových schém vo vybraných krajinách.  
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Tabuľka 4 Súkromné osobné (individuálne) schémy vo vybraných krajinách 

Krajina Pokrytie 
Povinnosť 

vstupu 
Názov schémy 

Dôchodkový vek Príspevky (v % zo mzdy) Zdanenie** 

Muži Ženy Zamestnávateľ Zamestnanec Štát Dôchodok Príspevky Výnosy Výber 

AT*** Celá populácia Nie 
Premium-aided pension 

savings scheme 
(Zukunftsvorsorge) 

     - - - - 

BE***  Nie 
Individual - pension 

savings fund 
     Áno Nie Nie Áno 

BE*****  Nie Individual - life-insurance      Áno Nie Nie Áno 

HR*** Celá populácia Nie 
Voluntary pension 

schemes (III pension 
pillar) 

50,55* 50,55* 
Určená 

kolektívnou 
zmluvou 

Dobrovoľné  Áno Áno Nie Áno 

CY***   Private Individual      - - - - 

CZ*** Celá populácia Nie 
Supplementary pension 
savings pillar - pillar III 

62,8 - 65 60 - 65 
Nie je fixná 

hodnota 
Nie je fixná 

hodnota 

Závisí od 
príspevku 

účastníkov + 
dotácia 

Nie Nie Áno Áno 

DK***  Áno 
New capital pension – III 

pillar 
65 – 74,5 65 – 74,5  Dobrovoľné  Áno Áno Áno Nie 

EE*** Celá populácia Nie 
Voluntary pension – III 

pillar 
  Dobrovoľné Dobrovoľné  Áno Áno Nie Áno 

FI***   Private Individual      - - - - 

IE*** 
Súkromní 

zamestnanci, SZČO 
Nie 

Retirement Annuity 
Contracts 

60* 60* N/A  Daňová úľava Áno Nie Nie Áno 

IE*** 
Súkromní 

zamestnanci, SZČO 
Nie 

PRSA - Pre Retirement 
Savings Account 

(Includes Standard and 
Non Standard). 

60* 60* Variabilná Variabilná Daňová úľava Áno Áno Nie Áno 

LV*** Celá populácia Áno 
State Funded Pension 

Scheme 

62 a 6 
mesiacov, 

63 a 9 
mesiacov, 

65* 

62 a 6 
mesiacov, 

63 a 9 
mesiacov, 

65* 

6   - Nie - Áno 



41 
 

LV*** Celá populácia Nie 
Voluntary private pension 

scheme 
55 a viac 55 a viac Dobrovoľné Dobrovoľné  Áno Nie Áno Nie 

LT*** 
Súkromní 

zamestnanci, SZČO, 
Štátni zamestnanci 

Nie 
Mandatory private 

scheme 
  0 3 1,5 - Áno - - 

LT*** Celá populácia Nie 
Non-mandatory private 

scheme 
     - - - - 

LU*** 
Súkromní 

zamestnanci 
 Individual pension plans      - - - - 

NL**** 
Celá populácia okrem 

štátnych 
zamestnancov 

Nie 
Non-mandatory savings 

via life insurance 
companies 

  
Na základe 

dohody 
Na základe 

dohody 
 Áno Áno Nie Áno 

PL*** 
Súkromní 

zamestnanci, SZČO, 
štátni zamestnanci 

Áno 
Open Pension Funds 

(OFE) 
40* 35* 2,92   - Nie Nie - 

RO*** Celá populácia Áno 
Privately administered 
pension funds - pillar II 

65 60,2 - 63  4,5;5;5,1  - - - - 

SR*** 
Súkromní 

zamestnanci, SZČO, 
štátni zamestnanci 

Nie 
Pension savings pillar - 
voluntary fully funded 

private scheme 
62 - 64 

55 – 64 
(podľa 

počtu detí) 

6 

(od roku 2024) 
  - Nie Nie Nie 

SI***  Nie 
Voluntary supplementary 

pension 
63,9 - 65 62,5 - 65    - Nie Nie Áno 

ES***   Private Individual      Áno Nie Áno Áno 

SE*** Celá populácia Áno Premium pension   1,5 1  Áno Nie Nie Áno 

*Efektívny dôchodkový vek 
**Možné dodatočné podmienky. Zdanenie sa môže líšiť od podmienok ako napríklad zníženie dane závislé od výšky príspevkov, doby sporenia (respektíve dátumu podpísania zmluvy), 
alebo veku v čase výberu.  
***Schémy typu DC.  
****Schémy typu NDC. 
*****Iné.  
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát z databázy PENSREF, Európska komisia, 2021 
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Tabuľka 5 Súkromné zamestnanecké (zamestnávateľské) dôchodkové schémy 

Krajina Pokrytie Názov schémy 
Povinnosť 

vstupu 

Dôchodkový vek Príspevky Zdanenie****** 

Muži ženy Zamestnávateľ Zamestnanec Štát Dôchodok Príspevky Výnosy Výber 

AT***** Celá populácia 
Occupational old-age provisions  

(2nd pillar) 
Nie      - - - - 

BE** SZČO Occupational – Self-employed Nie 65 65 Variabilné Variabilné  Áno Nie Nie Áno 

BE***** 
Súkromní 

zamestnanci 
Occupational - wage earner  65 65 

V závislosti od 
penzijného 

plánu 

V závislosti 
od penzijného 

plánu 

 Áno Nie Nie Áno 

BE**  Occupational – Self-employed 
company executives 

Nie 65 65 Variabilné Variabilné  Áno Nie Nie Áno 

HR** 
Súkromní 

zamestnanci, štátni 
zamestnanci 

Individual savings accounts  
(II pension pillar) 

Áno    5  Áno Nie - Áno 

CY*** 
Súkromní 

zamestnanci, SZČO, 
štátni zamestnanci 

Semi-state and private sector       - - - - 

DK** Celá populácia 
Labour market supplementary 

pension, ATP - pillar II 
Áno 65 - 74,5 65 - 74.5 

Podľa typu 
úväzku a 

kolektívnej 
zmluvy 

Podľa typu 
úväzku a 

kolektívnej 
zmluvy 

 Áno Nie Áno Áno 

DK**  New capital pension - pillar II Áno 65 - 74.5 65 - 74.5 
Líši sa od 

výšky mzdy 
Líši sa od 

výšky mzdy 
 Nie Áno Áno Nie 

EE** Celá populácia 
Private Mandatory funded pension  

(II pillar) 
Áno 63  - 65 62 - 65 4 2  Áno Nie Nie Áno 

FI***** 
Celá populácia 
okrem štátnych 
zamestnancov 

Private Occupational       - - - - 

IE** 
Súkromní 

zamestnanci 
DC Occupational Pensions Schemes Nie   Variabilné Variabilné 

Daňová 
úľava 

Áno Nie Nie Áno 

IE*** 
Súkromní 

zamestnanci 
Defined Benefit Occupational 

Pension Scheme 
Nie   Variabilné Variabilné 

Daňová 
úľava 

Áno Nie Nie Áno 

NL**** 
Súkromní 

zamestnanci 
Supplementary private pensions Áno   16 8  Áno Áno Nie Áno 

PL***** 
Súkromní 

zamestnanci 
Employee Capital Plan Nie   

Základ - 1.5%; 
dobrovoľné 
max 2.5% 

Základ - 2%; 
dobrovoľné 
max 2%. 

Dotácia - - - - 

PL** 
Štátni zamestnanci, 

súkromní 
zamestnanci, SZČO 

Occupational Pension Plans Nie 60 60 7 Dobrovoľné  - Nie Nie Nie 
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PT*** 
Súkromní 

zamestnanci 
Pension scheme: First pillar DB 
schemes for the banking sector 

Nie    Nie je fixná 
hodnota 

 - - Nie Áno 

PT*** 
Súkromní 

zamestnanci, SZČO 
Other DB schemes    Nie je fixná 

hodnota 
Nie je fixná 

hodnota 
 - Nie Nie Áno 

PT** 
Súkromní 

zamestnanci, SZČO 
DC schemes    Variabilné Variabilné  - - Nie Áno 

RO** Celá populácia Voluntary pensions - pillar III Nie 60 60 0 - max 15 0 - max 15  - Nie - - 

SI**  Voluntary supplementary pension - 
pillar II 

Nie 63.9 - 65 62.5 - 65 Variabilné Variabilné  - Nie Nie Áno 

ES**  Private Occupational Nie   

Variabilné; 
podľa 

kolektívnej 
zmluvy 

Variabilné; 
podľa 

kolektívnej 
zmluvy 

 Áno Nie Áno Áno 

SE**  Civil servants in Central government    4,5 alebo 31,5*   - - - - 

SE** Štátni zamestnanci Civil servants, local government  67 67 4,5 alebo 30*   - - - - 

SE** 
Súkromní 

zamestnanci 
Private blue-collar  65 65 4,5*   Áno Nie Áno Áno 

SE** 
Súkromní 

zamestnanci 
Private white-collar Áno 65 65 4,5*   Áno Nie Áno Áno 

SR** Celá populácia Supplementary pension scheme Nie   Variabilné Variabilné 

Daňová 
úľava  

(6% miezd, 
max 180 Eur 

ročne) 

Áno Nie Nie Áno 

*Závisí od výšky mzdy. 
**Schémy typu DC. 
***Schémy typu DB. 
****Schémy typu NDC. 
*****Mix schém, alebo iné. 
******Možné dodatočné podmienky. Zdanenie sa môže líšiť od možností vyplácania, zdroja príspevkov či typu výberu ako napríklad jednorazový výber.   
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát z databázy PENSREF, Európska komisia, 2021 
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Ak sa pozrieme na zásadné rozdiely v dizajne zamestnaneckých schém, tak môžeme zistiť, že v západných 
krajinách EÚ je účasť povinná alebo kvázi povinná cez kolektívne zmluvy alebo silné mechanizmy 
automatického vstupu. Naopak, vo väčšine krajín strednej a východnej Európy je účasť v zamestnaneckých 
schémach dobrovoľná tak na úrovni jednotlivca ako aj zamestnávateľa, kde sa skôr preferuje, aby 
zamestnávateľ poskytoval účasť ako formu konkurenčného boja o zamestnancov na trhu práce 
(zamestnanecký benefit).  

Preskúmaním nastavenia súkromných zamestnaneckých a individuálnych dôchodkových schém je vhodné 
následne posúdiť ich veľkosť a významnosť. 

Významnosť súkromných zamestnaneckých a individuálnych dôchodkových schém môžeme posúdiť 

z pohľadu miery pokrytia pracujúcej populácie. Čím vyššie pokrytie pracujúcej populácie, tým väčší význam 
má daná dôchodková schéma pre zvýšenie adekvátnosti a miery náhrady príjmu v starobe. 
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Tabuľka 6 Pokrytie pracujúcej populácie súkromnými doplnkovými dôchodkovými schémami ku koncu 
roka 2018 (v % pracujúcej populácie) 

Krajina 

Povinné / kvázi-
povinné 

zamestnanecké 
schémy 

Dobrovoľné 
zamestnanecké 

schémy 

Automatický 
vstup 

Povinné 
osobné 
schémy 

Dobrovoľné 
osobné 
schémy 

Celkom 

Australia 75,5 
    

75,5 

Austria 
 

13,9 
   

13,9 

Belgium 
 

59,6 
   

59,6 

Brazil 
    

23,1 23,1 

Canada 
 

26,3 
   

26,3 

Czech Republic 
    

52,1 52,1 

Denmark 
   

84,3 
 

84,3 

Estonia 
   

83,4 
 

83,4 

Finland 89,8 
    

89,8 

France 
 

24,5 
   

24,5 

Germany 
 

39,9 
   

39,9 

Greece 
 

1,3 
   

1,3 

Hungary 
    

18,4 18,4 

Chile 
   

85,7 
 

85,7 

Iceland 87,7 
    

87,7 

Ireland 
 

56,3 
   

56,3 

Israel 
   

80,7 
 

80,7 

Italy 
 

19,6 
   

19,6 

Japan 
 

45,4 
   

45,4 

Korea 16,9 
    

16,9 

Latvia 
   

100,0 
 

100,0 

Lithuania 
    

69,5 69,5 

Luxembourg 
 

5,1 
   

5,1 

Mexico 
   

64,7 
 

64,7 

Netherlands 88,0 
    

88,0 

New Zealand 
  

68,0 
  

68,0 

Norway 59,4 
    

59,4 

Poland 
    

66,2 66,2 

Portugal 
 

2,5 
   

2,5 

Slovak Republic 
    

37,7 37,7 

Slovenia 
 

39,1 
   

39,1 

Spain 
 

3,3 
   

3,3 

Sweden 
   

100,0 
 

100,0 

Switzerland 73,6 
    

73,6 

Turkey 
  

16,6 
  

16,6 

United Kingdom 
  

49,0 
  

49,0 

United States 
 

40,8 
   

40,8 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát z OECD, 2021  

 

Väčšina severských a pobaltských krajín (Švédsko, Dánsko, Nórsko, Fínsko, Estónsko a Lotyšsko) majú 
silné a univerzálne povinné alebo kvázi-povinné súkromné doplnkové dôchodkové schémy 
pokrývajúce značnú časť pracujúcej populácie. To umožňuje nastaviť všeobecne platné a udržateľné 
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pravidlá pre správu majetku a zvyšovať v čase nákladovú efektívnosť. V prípade Litvy má obrovské 
pokrytie práve dobrovoľná súkromná dôchodková schéma, čo je značnou zásluhou spolupráce 
správcovských spoločností a vlády na motivácii k vstupu a sporeniu v tejto schéme.  

Veľkosť súkromných dôchodkových schém je možné posúdiť z pohľadu spravovaného majetku. 
Posúdenie veľkosti dôchodkovej schémy tak umožní získať prehľad o významnosti zdrojov 
pochádzajúcich z konkrétnej schémy pre príjem jednotlivca na dôchodku.  

 

Tabuľka 7 Objem spravovaného majetku (aktíva) v súkromných dôchodkových schémach (ku koncu 
roka 2018) 

Krajina 
Majetok spravovaný cez fondové súkromné dôchodkové schémy 

% z HDP milión USD 

AT 5,5 24 533 

BE 10,9 56 038 

CZ 9,2 21 754 

DK 198,6 677 088 

EE 16,9 4 978 

FI 57,2 151 947 

FR 10,4 280 678 

DE 6,9 267 557 

EL 0,7 1 584 

HU 5,3 7 968 

IE 33,9 125 746 

IT 9,8 197 817 

LV 13,8 4 660 

LT 7,2 3 739 

LU 2,7 1 853 

NL 173,3 1 536 269 

NO 9,8 40 013 

PL 8,5 47 987 

PT 19,3 44 543 

SR 11,7 12 038 

SI 6,8 3 595 

ES 12,5 173 285 

SE 88,0 470 566 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát z OECD, 2021  
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Súkromné dôchodkové schémy v západnej Európe sú budované a rozvíjané desaťročia, preto je 
logické, že objem spravovaných aktív vyjadrený v % z HDP dosahuje vysoké úrovne. Krajiny strednej 
a východnej Európy, ktoré zaviedli súkromné dôchodkové schémy v posledných dvoch desaťročiach 
majú logicky nižšie objemy naakumulovaných úspor. 

OECD vo svojej štúdii Pension at Glance 2019 (OECD, 2019) zdôrazňuje, že pracovníci v neštandardných 
formách práce (čiastkové úväzky, nepravidelný príjem, sezónne práce, rodinné firmy, agentúrni 
zamestnanci) ako aj samostatne zárobkovo činné osoby sa na sporení/poistení v súkromných 
dôchodkových fondových schémach zúčastňujú menej v porovnaní so zamestnancami na plný úväzok. 
Súvisí to so štyrmi hlavnými faktormi: 

• Samostatne zárobkovo činné osoby nemajú vo väčšine krajín legislatívne ukotvenú povinnú účasť vo 
vybraných fondových dôchodkových schémach. Povinný alebo dobrovoľný charakter vstupu silne 
ovplyvňuje mieru účasti a teda aj pokrytie pracujúcej populácie súkromnými fondovými schémami. 
Povinné a kvázi povinné dôchodkové schémy dosahujú vyššiu celkovú mieru účasti ako dobrovoľné 
schémy. Povinnosť vstúpiť a participovať v súkromnej fondovej dôchodkovej schéme sa v mnohých 
prípadoch nevzťahuje na živnostníkov. Napríklad živnostníci nie sú povinne zúčastnení v súkromných 
fondových dôchodkových schémach v Austrálii, Dánsku, Mexiku, Holandsku, Nórsku a Švajčiarsku. 

• V dôchodkových schémach organizovaných väčšinou prostredníctvom zamestnaneckých plánov 
majú samostatne zárobkovo činné osoby tendenciu zúčastňovať sa menej ako zamestnanci, 
pretože prístup k týmto plánom si vyžaduje zamestnanecký alebo profesionálny vzťah medzi 
zamestnancami a subjektom, ktorý dôchodkový plán vytvára. Osobitné dôchodkové schémy pre 
samostatne zárobkovo činné osoby, ako sú napríklad v Belgicku alebo Francúzsku, môžu pomôcť 
preklenúť priepasť v účasti na súkromnom dôchodkovom sporení/poistení medzi zamestnancami 
a samostatne zárobkovo činnými osobami. O osobitnej fondovej dôchodkovej schéme na 
Slovensku sa už hovorí niekoľko rokov, avšak bez reálnejšieho výsledku, pričom pre potreby 
živnostníkov tak zostáva výlučne III. pilier, ktorý je však koncipovaný ako zamestnávateľský. 
Novinkou od roku 2016 je dlhodobé investičné sporenie, ktoré však nemá charakter dôchodkovej 
schémy, i keď parametrami sa veľmi približuje novému pan-európskemu osobného 
dôchodkovému produktu (PEPP).  

• Vo väčšine krajín s mechanizmami automatického vstupu nie sú samostatne zárobkovo činné 
osoby týmto automatom pokryté (s výnimkou Litvy). Vo väčšine krajín EÚ aj OECD (vrátane 
Slovenska) sa môžu samostatne zárobkovo činné osoby dobrovoľne zapojiť do systému 
uzatvorením zmluvy priamo s poskytovateľom plánu, resp. dôchodkovou správcovskou 
spoločnosťou, ktorá má právo organizovať príslušnú súkromnú dôchodkovú schému. 

• Väčšina krajín zavádza kritériá s cieľom obmedziť populáciu, ktorej je skutočne umožnené vstúpiť 
do príslušnej schémy, najmä v prípade zamestnancov na čiastočný úväzok a dočasných 
(agentúrnych) zamestnancov. Tieto obmedzenia sú najmä v prípade zamestnávateľských schém, 
ktoré sú organizované na úrovni zamestnávateľov alebo vybraných sektorov. Typickými kritériami 
obmedzujúcimi vstup a participáciu v zamestnávateľských dôchodkových schéma sú minimálna 
hranica príjmu (napr. Kanada, Japonsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo), minimálny počet 
odpracovaných hodín (napr. Austrália, Japonsko a Kórea) a minimálna dĺžka trvania pracovného 
kontraktu (napr. Írsko, Japonsko a Luxembursko). Zamestnanecké schémy tak priamo z legislatívy 
majú možnosť obmedziť prístup časti pracujúcej populácie (živnostníci, freelanceri, zamestnanci 
na čiastočný úväzok alebo dočasní/agentúrni zamestnanci) k zamestnaneckým dôchodkovým 
schémam. Vo väčšine krajín sú povinné príspevkové sadzby v povinne financovaných systémoch, 
ako napr. ako aj minimálne príspevkové sadzby a celkové príspevkové stropy v dobrovoľných 
systémoch, sú rovnaké pre všetky kategórie pracovníkov. V niektorých krajinách sa však od 
samostatne zárobkovo činných osôb vyžaduje, aby prispievali menej ako zamestnanci, alebo si 
nemôžu sporiť celkovo toľko ako zamestnanci (ktorí môžu dostávať aj príspevky od 
zamestnávateľa). Pre napríklad na Islande a v Izraeli majú samostatne zárobkovo činné osoby nižšie 
povinné príspevky ako zamestnanci. V iných krajinách majú samostatne zárobkovo činné osoby v 
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skutočnosti vyššie príspevkové stropy vo vybraných dôchodkových systémoch, čo pravdepodobne 
odráža skutočnosť, že sa nemôžu zúčastňovať na zamestnaneckých plánoch, nemajú prospech z 
príspevkov zamestnávateľa a niekedy prispievajú menej do verejných dôchodkových systémov. 

Niekoľko dizajnových prvkov negatívne ovplyvňuje pokrytie pracovníkov v neštandardných formách 
práce cez súkromné (osobné aj zamestnanecké) dôchodkové schémy (OECD, 2019): 

- Obdobie nároku na dôchodok znevýhodňuje pracovníkov, ktorí často menia zamestnanie. Na druhej 
strane, v prípade všetkých typov kapitalizačných dôchodkových systémov, v ktorých príspevky platia 
samotní pracovníci, nadobúdajú prispievatelia nároky okamžite. Zamestnanci na plný úväzok vo 
väčšine schém získavajú vlastnícke práva k úsporám (nárokom) takmer okamžite. Dočasní zamestnanci 
môžu stratiť výhodu príspevkov zamestnávateľa, ak je ich pracovná zmluva kratšia ako obdobie 
nadobudnutia nároku (z angl. vesting period). Maximálne obdobie nadobudnutia nároku v trvaní troch 
rokov možno nájsť v zamestnávateľských schémach v Rakúsku, Nemecku, Grécku, Maďarsku aj Nórsku. 

- Nedostatočná prenosnosť zamestnaneckých dôchodkových práv a aktív ovplyvňuje pracovníkov, ktorí 
menia zamestnania. Vo väčšine krajín majú pracovníci možnosť ponechať si svoje naakumulované 
práva a aktíva v zamestnaneckom pláne ich bývalého zamestnávateľa alebo ich previesť k novému 
zamestnávateľovi ak ten poskytuje obdobnú schému pre svojich zamestnancov. V krajinách, kde je 
silný zamestnávateľský dôchodkový systém môžeme sledovať, že prostredníctvom kolektívnych zmlúv 
(sektorových alebo odvetvových), zamestnanec zostane v tej istej dôchodkovej schéme a prenosnosť 
je automatická, ak zamestnanec prejde k zamestnávateľovi, na ktorého sa vzťahuje tá istá dohoda. 
Takéto široké prenosnosti práv nájdeme v Austrálii, Belgicku, Dánsku, Fínsku, Islande, Holandsku, 
Švédsku, Spojenom kráľovstve alebo USA.  

- Legislatívne (alebo kolektívne dojednané) možnosti vyplatiť dôchodkové nároky pri odchode zo 
zamestnania pred odchodom do dôchodku spôsobuje úniky zo systému, ale zvyčajne sú obmedzené 
na malé sumy. Takáto možnosť existuje v Austrálii, Rakúsku, Nemecku, Luxembursku, Rakúsku a v 
Českej republike. Holandsku, Švajčiarsku a USA.  

- Flexibilita v prístupe k dôchodkovým úsporám pred dosiahnutím dôchodkového veku môže odstrániť 
prekážku účasti pracovníkov s nestabilnými alebo kolísavými príjmami. Možnosť rozpustiť dôchodkové 
úspor pred dosiahnutím dôchodkového veku však vyvoláva otázky primeranosti dôchodkového príjmu. 
Najčastejšie podmienky, ktoré umožňujú získať prístup k dôchodkovým úsporám skôr, sú nákup alebo 
rekonštrukcia nehnuteľnosti, dosiahnutie určitého veku alebo doby účasti v dôchodkovej schéme 
alebo aj v prípade výrazného zhoršenia zdravotného stavu, resp. invalidity. 

Krajiny, ktoré chcú posilniť alebo rozvinúť úlohu kapitalizačného dôchodkového systému pre 
neštandardných pracovníkov a ponúknuť im doplnkové dôchodkové plány na sporenie na dôchodok, 
by podľa OECD mali zvýšiť flexibilitu dôchodkových schém a zvýšiť konkurenciu medzi jednotlivými 
alternatívami (produktmi). OECD vo svojej štúdii dosť oprávnene kritizuje, že zamestnanecké schémy 
v mnohých krajinách diskriminujú najmä flexibilnejšie formy zamestnania (živnostníci, agentúrni 
pracovníci, čiastkové úväzky) pri možnosti účasti v ich zamestnaneckých schémach. Preto by mali 
v týchto krajinách obmedziť alebo dokonca odstrániť kritériá oprávnenosti založené na mzde, 
pracovnom čase, dĺžke zamestnania a type zmluvy. Práve tento problém majú za cieľ riešiť produkty 
PEPP, ktoré nemajú žiadnu diskriminačnú podmienku účasti. Mohli by byť preto doplnkom 
k existujúcim schémam. Avšak množstvo krajín so silnými zamestnaneckými schémami (Holandsko, 
Rakúsko, Švédsko, Belgicko, Írsko) sa stavajú veľmi rezervovanie (až protekcionisticky) k vpusteniu 
PEPP produktov do svojho dôchodkového systému. Môžeme tak v týchto krajinách očakávať veľmi 
negatívny postoj k zvýšeniu konkurencie v rámci zamestnaneckých a/alebo osobných dôchodkových 
schémach.  
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Výkonnosť a nákladovosť súkromných dôchodkových schém  
 

Podstatným faktorom, ktorý je dôležité preskúmať pri nastavení súkromných dôchodkových schém, je 
ich výkonnosť. Keďže súkromné dôchodkové schémy majú charakter fondových schém s poistným a 
zároveň investičným prvkom, výkonnosť spravovaných aktív je kľúčovým ukazovateľom pre odhad 
očakávanej miery náhrady príjmu jednotlivca v starobe. Pre budúceho dôchodcu je tak podstatné 
práve dlhodobé riziko, t.j. riziko adekvátnosti spočívajúce v tom, že v dôsledku nízkej výnosnosti 
nedokáže naakumulovať dostatočnú úroveň úspor na financovanie adekvátneho príjmu v starobe.  

Kľúčovým problémom pri posudzovaní výkonnosti finančných produktov z pohľadu finančného sektora 
je krátkozrakosť (z angl. short-termism), kde sa väčší dôraz kladie na riadenie krátkodobého rizika, t.j. 
krátkodobých výkyvov v hodnote úspor. Práve krátkozrakosť tak môže aj pri dlhodobých finančných 
produktoch, akými sú práve dôchodkové produkty, spôsobovať, že s cieľom znižovať krátkodobé riziko 
bude obetovaný dlhodobý výnos, ktorý následne vytvorí neriešiteľný problém nízkeho dôchodku.  

Hlavným rizikom dôchodkového produktu je totiž riziko nedosiahnutia dôchodkového cieľa jednotlivca 
- cieľovej úrovne úspor umožňujúcej adekvátnu (cielenú) mieru náhrady predchádzajúceho príjmu. V 
rámci DC dôchodkových systémov je kľúčovým faktorom vyhnutia sa tomuto dlhodobému riziku jeho 
výmena za akceptovanie vyššieho krátkodobého rizika - volatility cenového pohybu použitého 
dôchodkového nástroja (fondu, schémy, plánu).  

Bez toho, aby sme ďalej rozoberali techniky znižovania rizika pre sporiteľov blížiacich sa k 
dekumulačnej fáze, musíme akceptovať, že existuje jasný kompromis medzi dlhodobým rizikom (riziko 
adekvátnosti) a krátkodobým rizikom (volatilita použitého dôchodkového nástroja). Okrem toho sa 
akceptácia krátkodobého rizika násobí nárastom platu (g), ktorý by mal byť zástupným ukazovateľom 
merania očakávaného (cieleného) výnosu (r). Len a len vtedy, ak je r väčšie ako g, možno úspešne riadiť 
dlhodobé riziko (riziko adekvátnosti). Inými slovami, sporiteľ musí akceptovať krátkodobé riziko 
(volatilitu), aby prekonal mieru rastu svojho platu a znížil dlhodobé riziko. To je nevyhnutná 
podmienka, aby sa pri analýze dlhodobých finančných produktov (dôchodkových fondov alebo PEPP) 
predišlo krátkozrakosti pri posudzovaní výkonnosti. 

V nasledujúcej časti prezentujeme oba prístupy, t.j. skúmame dlhodobé výnosy dôchodkových schém 
v EÚ (dlhodobý pohľad) ako aj rizikom upravenú výnos dôchodkových schém (krátkozraký pohľad). Pri 
interpretácii výsledkov skúmania výkonnosti tak zdôrazňujeme, že sa treba vyhnúť uprednostňovaniu 
nízkorizikových produktov s nízkou dlhodobou výkonnosťou a nízkym krátkodobým rizikom, pretože 
tieto produkty vytvárajú vysoké dlhodobé riziko. Inými slovami, pri interpretácii výsledkov dlhodobých 
finančných produktov sa treba vyhnúť krátkozrakosti.  

Pre porovnanie výkonnosti dôchodkových schém v EÚ využívame databázu nominálnej aj reálnej 
výkonnosti dôchodkových schém od organizácie Better Finance so sídlom v Bruseli, ktorá každoročne 
realizuje výskum v danej oblasti8.  

Detailnejšie údaje o dátovej základni, type zozbieraných dát, časovom období a spôsobe 
vyhodnocovania výkonnosti dôchodkových schém uvádzame v Prílohe 3. Zároveň v uvedenej prílohe 
prezentujeme výsledky skúmania výkonnosti očistenej o krátkodobé riziko. V nasledujúcom texte 
uvádzame základné vyhodnotenie výkonnosti dôchodkových schém spočívajúce v prezentovaní 
priemerného nominálneho výnosu dôchodkovej schémy od vzniku, resp. od roku 2002, do roku 2019. 
Zároveň postupne prezentujeme výnosy týchto dôchodkových schém v porovnaní s krátkodobým 
rizikom meraným cez štandardnú odchýlku ročných výnosov. Následne prezentujeme vzťah medzi 
výnosom a poplatkami účtovanými správcami skúmaných dôchodkových schém.  

 
8 Autori tejto štúdie aktívne participujú na projekte organizácie Better Finance „Pension Savings – the real 
returns“, z databázy ktorého sú čerpané dáta, a to v pozícii metodického dohľadu, recenzenta a prispievateľa.  
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Prvou oblasťou preskúmavania výkonnosti súkromných dôchodkových schém vo vybraných krajinách 
EÚ je porovnanie priemernej ročnej nominálnej výnosnosti a investičného rizika meraného 
štandardnou odchýlkou, ktoré musia sporitelia (účastníci) znášať.  
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Obrázok 10 Výkonnosť súkromných dôchodkových schém vo vybraných krajinách EÚ 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe databázy „Pension Savings- the real return“, organizácie Better Finance, 2021 
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Pri pohľade na graf vyššie je zjavné, že práve dizajn a investičná stratégia v príslušných dôchodkových 
schémach vytvorí z dlhodobého hľadiska zásadné rozdiely v životnej úrovni budúcich dôchodcov. 
Dôchodkové schémy vo Švédsku (Premium pension – AP7 Safa a súkromné fondy) poskytujú 
sporiteľom dlhodobo vysoké výnosy. Pritom dizajn tejto schémy je veľmi podobný dôchodkovej 
schéme II. piliera na Slovensku. Obdobne vysoké výnosy poskytujú aj dôchodkové schémy v UK (NEST) 
alebo Rumunsku a Poľsku. Pri týchto krajinách (Poľsko, Rumunsko) však upozorňujeme, že štruktúra 
portfólií dôchodkových fondov obsahuje vysokú mieru „home-biasu“, t.j. vystaveniu domácim cennými 
papierom, ktoré v minulosti dosahovali vysoké miery výnosnosti nad úroveň trhových benchmarkov 
pre celú EÚ. Takéto výnosy však nie je možné očakávať aj do budúcnosti z dôvodu približovania 
k priemeru EÚ.  

Druhým pohľadom na výkonnosť súkromných dôchodkových schém je posúdenie vzťahu medzi 
dosahovaným výnosom a nákladovosťou schémy.  

Graf nižšie prezentuje ročný čistý reálny výnos, ktorý sporiteľ (účastník) dosiahol účasťou v danej 
dôchodkovej schéme a výškou poplatkov kryjúcich prevádzku dôchodkovej schémy meranou cez 
ukazovateľ zníženia výnosu (RiY – Reduction-in-Yield). V grafe zároveň prezentujeme hraničné hodnoty 
výnosu, ktoré sú častokrát využívané pri modelovaní očakávaných nárokov (6% p.a.) a zároveň 
hraničnú hodnotu nákladovosti, ktorá bola použitá pri regulácii nových pan-Európskych osobných 
dôchodkových produktov (PEPP), stanovenú na maximálnu úroveň 1% p.a. 
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Obrázok 11 Čistý reálny ročný výnos a poplatky v súkromných dôchodkových schémach vo vybraných 
krajinách EÚ 

 

Zdroj: Vlastné prepočty na základe databázy „Pension Savings- the real return“, organizácie Better Finance, 2021 
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toho, koľko čistého reálneho výnosu priniesli sporiteľovi za 1 jednotku zaplatených poplatkov. Výsledky 
prezentujeme na obrázku nižšie.  

Obrázok 12 Hodnota za peniaze v súkromných dôchodkových schémach v EÚ 

 

Zdroj: Vlastné prepočty na základe databázy „Pension Savings- the real return“, organizácie Better Finance, 2021 
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Štruktúra portfólia súkromných dôchodkových schém 
 

Medzi alokáciou aktív v dôchodkových fondoch v jednotlivých krajinách existujú výrazné rozdiely. 

Akcie dominujú len v Poľsku a Litve, ktoré sú jedinými dvoma jurisdikciami, kde dôchodkové fondy 
investujú viac ako 50 % spravovaného majetku sporiteľov do akcií. Dlhopisy sú hlavnou zložkou 
portfólia v 8 z 10 skúmaných krajín a najmenej 40 % v ďalších 6 krajinách. V Spojenom kráľovstve, 
Nemecku, Španielsku a na Slovensku je aspoň tretina úspor sporiteľov investovaná do podielových 
listov kolektívneho investovania alebo iných nástrojov; hotovosť a vklady sa využívajú okrajovo, 
väčšinou na účely krátkodobej likvidity. 

Priemerné zloženie portfólia zostáva v čase takmer konštantné, s miernym posunom od nástrojov 
peňažného trhu a dlhopisov k schémam kolektívneho investovania (11 % v roku 2015 na 17 % v roku 
2019) vo všetkých analyzovaných krajinách. Pokles úrokových sadzieb štátnych dlhopisov od roku 1999 
mal aj tak vplyv na štruktúru portfólií dôchodkových fondov, pričom podiel štátnych dlhopisov sa 
v štruktúre dôchodkových fondov neznižoval ale naopak zvyšoval. Práve prudko sa znižujúce výnosy zo 
štátnych dlhopisov ťahali cenu dlhopisov hore, čo ovplyvňovalo kladne dosahované výnosy. Avšak do 
budúcnosti sa znižuje schopnosť ponúknuť dobré zhodnotenie z držaných dlhopisov. Nevýhodou, 
počnúc rokom 2019, je, že výnosy štátnych dlhopisov začali byť záporné. Štruktúru portfólií 
dôchodkových schém v analyzovaných krajinách OECD za rok 2018 prezentujeme na grafe nižšie. 
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Obrázok 13 Štruktúra portfólií dôchodkových schém v krajinách OECD (rok 2018) 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát z databázy OECD, 2021 
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Väčšina dôchodkových fondov, i keď ide o najdlhodobejšie investície, v priemere uplatňovala 
konzervatívnu/defenzívnu investičnú stratégiu, pričom takmer polovicu (48%) spravovaného majetku 
investovala do dlhových cenných papierov (zmeniek a dlhopisov). Akcie sú druhou najväčšou pozíciou 
s priemerom len 31%. Medzi krajinami sú však zásadné rozdiely, pričom dôchodkové schémy 
v krajinách ako Maďarsko, Česká republika, Španielsko, Nemecko, Slovensko, Slovinsko alebo Veľká 
Británia investujú v priemere len 5% spravovaných aktív do akcií a akciových podielových fondov. 
Naopak, krajiny ako Poľsko, Belgicko alebo Litva alokujú viac aktív do akcií. V Poľsku a Litve sú portfólio 
manažéri priamo reguláciou nútení zvyšovať rizikovo-výnosový profil dôchodkových fondov.  

Pri pohľade na štruktúru spravovaných aktív tak naozaj dokážeme zmysluplne debatovať o vhodnosti 
PEPP produktov, ktoré majú mať výrazne vyššiu alokáciu úspor do akcií a akciových ETF fondov, t.j. 
majú mať výrazne vhodnejší rizikovo-výnosový profil vzhľadom na vekovú štruktúru sporiteľov, 
v súlade s poznatkami celoživotnej sporivej stratégie a alokácie aktív podľa veku.  

 

Aktívna vs. pasívna správa fondov a schopnosť prekonávať trh 
 

Asi tou najpodstatnejšou otázkou pri dôchodkových fondoch je otázka aktívnej správy a jej prínosu 
k dosahovaniu zmysluplných výnosov. Dlhodobé akademické debaty a výskumy v oblasti pridanej 
hodnoty aktívnej správy sú stredobodom záujmu výskumníkov aj samotných finančných inžinierov. 
Finančný sektor obhajuje zmysluplnosť a pridanú hodnotu aktívnej správy nielen v klasických 
podielových fondoch, ale aj v dôchodkových fondoch. Výskumy naznačujú, že z dlhodobého hľadiska 
je drobný investor / sporiteľ na tom lepšie ak využije pasívne spravované fondy (aj dôchodkové), ktoré 
kopírujú výnos trhu a uplatňujú minimálne poplatky. Preto je posúdenie vzťahu medzi aktívnou 
správou a dosahovanými výnosmi tou základnou pre posúdenie toho, ako by mal vyzerať kvalitný PEPP 
produkt.  

Vo výskumných štúdiách nájdeme len málo dôkazov o tom, že manažéri fondov sú schopní dlhodobo 
prekonávať trh (výnosy nad úroveň trhového benchmarku - alfa), a to buď prostredníctvom stratégie 
výberu akcií, alebo stratégie časovania trhu (Bollen a Busse , 2004). Príklady, ktoré sa používajú na 
podporu tohto argumentu, môžeme nájsť v štúdiách Jensena (1969) a Eltona et al. (1992), ktorí skúmali 
schopnosť vybrať akcie pre obdobie 10 - 20 rokov alebo Treynora a Mazuya (1966) a Henrikssona 
(1984) pre časovanie trhu v období 6 - 10 rokov. Dalo by sa však namietať, že finanční inžinieri, ich 
zručnosti aj ich modely sa od vydania uvedených štúdií zlepšili.  

V súčasnosti je aktívna správa aktív stále populárna, aj keď jej výsledky sú dlhodobo podpriemerné, 
najmä u dlhodobo orientovaných dôchodkových fondov. Medzi novšie výskumy potvrdzujúce nízku 
schopnosť generovať udržateľné kladné výnosy oproti trhovému benchmarku by sme mohli zaradiť 
známu štúdiu Fama a French (2010), ktorá tvrdí, že aktívne riadené podielové fondy nemôžu dosahovať 
lepšie výsledky ako pasívne riadené fondy. Poukazujú na to, že analyzovaní manažéri fondov v 
priemere nedisponujú schopnosťami pre výber nadpriemerne výnosných akcií. Podobne Bollen a Busse 
(2004) zistili, že vynikajúca výkonnosť manažérov podielových fondov sa síce objavuje, ale je veľmi 
krátkodobá (maximálne do pol roka). Ak sa zvýši dĺžka obdobia, na ktoré sa vzťahuje meranie výnosov 
upravených o riziko (viac ako pol roka), zistenia potvrdili, že abnormálny výnos (nadmerný výnos alebo 
alfa) najvyššieho decilu sa vytráca. 

Existuje tiež množstvo dôkazov, že výkonnosť fondu sa zhoršuje s jeho veľkosťou (Pastor a Stambaugh, 
2012; Chen et al., 2004) a poplatkami (Gil-Bazo a Ruiz-Verdu , 2009). Pastor a Stambaugh (2012) 
analyzovali americké akciové podielové fondy a potvrdili, že s rastúcou veľkosťou fondu klesá 
schopnosť každého manažéra prekonať pasívne referenčné výnosy. K zlým výsledkom došlo ešte pred 
tým, ako rast pasívneho investičných štýlu znížil podiel aktívnej správy. S rastúcou veľkosťou fondu 
môžu investori očakávať klesajúce výnosy z rozsahu. Dospeli však k záveru, že podiel aktívne 
spravovaných fondov sa zmenší už len mierne, i keď ich slabá výkonnosť bude pokračovať. 
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Obmedzenú perzistenciu výkonnosti (schopnosť udržať výkonnosť v čase) podielových fondov v USA 
preukázali vo svojich prácach aj Carhart (1997) a Berk s van Binsbergenom (2014). Obdobne 
orientovaná teoretická práca Berka a Greena (2004) ukazuje, že nemožno očakávať perzistenciu 
výkonnosti fondov ani v prípade vysokej zručností portfólio manažérov, ak platia predpoklady 
dokonalých kapitálových trhov, racionálneho učenia sa účastníkov trhu a klesajúcich výnosov z rozsahu 
pri riadení fondov.  

Miguel et al. (2015) skúmali perzistenciu fondov na celosvetovej vzorke otvorených domácich 
akciových podielových fondov z 27 krajín a analyzovali, či sa zistenia týkajúce sa perzistencie z USA 
premietajú (uplatňujú mutatis mutandis) do iných kategórií fondov. Na rozdiel od iných štúdií zistili, že 
perzistencia výkonnosti je prítomná vo väčšine kategórií fondov s klesajúcimi výnosmi z rozsahu. 
Potvrdili, že za rozdiely vo výnosoch z rozsahu v jednotlivých krajinách sú zodpovedné rozdiely vo vývoji 
odvetvia podielových fondov. Niekoľko štúdií preukázalo dôkazy o tom, že schopnosť výberu akcií 
pretrváva počas období kratších ako jeden rok. Tieto štúdie dospeli k záveru, že hoci fondy v priemere 
generujú záporné abnormálne výnosy (zápornú alfu), relatívna výkonnosť pretrváva. 

Určité dôkazy o krátkodobej existencii pretrvávania výkonnosti v dôsledku schopnosti výberu akcií 
zistili Bennett et al. (2018). Skúmali existenciu a zdroje pretrvávania výkonnosti austrálskych akciových 
fondov, pričom použili mesačné údaje o štruktúre portfólia. Výskumom zistili významnú perzistenciu 
skôr medzi fondmi s lepšou ako horšou výkonnosťou, ktorá súvisí predovšetkým so schopnosťou 
výberu cenných papierov a je spojená s rastovo orientovanými fondmi. Vzťah medzi perzistenciou a 
dynamikou je sekundárny a diferencovaný. Perzistencia do veľkej miery vyplýva z existujúcej štruktúry 
portfólia (index tracking), zatiaľ čo následné aktívne obchodovanie prispieva k pozitívnym výnosom len 
v malej miere. Pozitívnym záverom, podobne ako v iných predchádzajúcich štúdiách, je, že perzistencia 
sa po 6 mesiacoch vytráca a po 24 mesiacoch mizne úplne. Dokážeme tak predpokladať, že výkonnosť 
fondu je daná vývojom trhového indexu a portfólio manažéri len časť portfólia aktívne spravujú so 
snahou priniesť mierny nadvýnos (alfu).  

Miguel et al. (2013) stavajú svoju argumentáciu z pohľadu investora, ktorý sa čoraz viac zaujíma o výber 
podielových fondov a požaduje podrobné informácie a investičné poradenstvo. Mnohí autori sa snažili 
vysvetliť výkonnosť podielových fondov, ktorá je rozhodujúcim aspektom v procese výberu fondu 
investorom. Ako potenciálne determinanty budúcej výkonnosti fondov sa analyzovalo niekoľko 
charakteristík fondov vrátane veľkosti fondu, veku, poplatkov a nákladov, obrátky portfólia, finančných 
tokov do a z fondu ako aj minulých výnosov. Väčšina autorov dospela k záveru, že podielové fondy 
dosahujú slabšiu výkonnosť ako trh (dosahujú negatívnu alfu), ale niektorí ďalší zistili, že manažéri 
vykazujú určité zručnosti. Existujú najmä dôkazy o krátkodobej perzistencii výkonnosti fondov a o tom, 
že peniaze prúdia hlavne do fondov, ktoré v minulosti dosahovali dobré výsledky. Investori vykazujú 
určitú schopnosť výberu kvalitných fondov, keďže majú tendenciu investovať do fondov s následnou 
dobrou výkonnosťou (efekt "inteligentných peňazí").  

Ak teda existujú fondy s vysokou výkonnosťou, aké sú ich charakteristické črty?  

Zaujímavá štúdia Berkowitza et al. (2017) sa zamerala na charakteristiky podielových fondov spojené 
s obdobiami extrémnej výkonnosti. Zistili, že fondy so schopnosťou dlhšiu dobu prekonávať trh majú 
tendenciu k rizikovejšie ladeným portfóliám. Zároveň však držia menej rôznorodejších akcií (majú 
nižšiu mieru diverzifikácie a teda zvyšujú idiosynchratické riziko cez výber konkrétnych akciových 
titulov), investujú viac do desiatich najlepších spoločností v danom odvetví a majú vyššiu beta hodnotu 
portfólia. Tieto fondy majú výrazne vyšší obrat aktív (tzv. active share) ako referenčné fondy. Zároveň 
majú tendenciu k väčším manažérskym tímom a je menej pravdepodobné, že portfólio bude riadiť 
jedna osoba. Nezaznamenali veľa fondov, ktoré by menili svoje manažérske tímy pred alebo po 
obdobiach extrémnej výkonnosti. Neexistujú ani dôkazy, že začiatok obdobia extrémnej výkonnosti je 
spojený so zmenami v manažmente alebo že vyvoláva zmeny v manažmente správy portfólia.  

Ak existuje vynikajúci a trvalo nadvýkonný fond, je ťažké nájsť jednoznačné a preukázateľné dôkazy 
o perzistencii. Inak povedané, neexistujú faktory, ktoré je možné jednoducho odhaliť a ktoré stoja za 
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schopnosť portfólio manažéra dlhodobo prekonávať trh. Aj keď sa zdá, že niektoré fondy majú 
pretrvávajúcu výkonnosť, nie je dlhodobá. Fondy, ktoré dosahujú vyššie jednoročné výnosy, tak 
nerobia preto, že manažéri fondov úspešne dodržiavajú stratégie, ale preto, že niektoré podielové 
fondy len náhodou držia relatívne väčšie pozície vo víťazných akciách z minulého roka (Carhart, 1997).  

To, čo nás existujúci výskum naučil, je hodnotiť výkonnosť (a jej stálosť) podielových fondov 
prostredníctvom alfy, ktorá je naviazaná na trhový index (benchmark). V podstate alfa, označovaná aj 
ako výnos nad úroveň príslušného trhového benchmarku, je meraním schopnosti správcu fondu 
dosahovať solídny výnos. Z pohľadu retailového investora je zručnosť generujúca alfu (buď výber akcií, 
alebo schopnosť časovať trh) dôležitá, avšak jej objavenie je pomerne nákladné.  

Pri úvahách o nástrojoch a informáciách poskytovaných retailovému investorovi na dobrovoľnom 
alebo regulačnom základe treba zdôrazniť, že z praxe zverejňovania informácií sa vytrácajú dokonca 
dva základné parametre: minulá výkonnosť a príslušná referenčná výkonnosť. Inak povedané, bežní 
investor alebo sporiteľ nemá možnosť jednoducho získať tieto dva ukazovatele. Práve tie dokážu 
odhaliť aká bola alfa a aký kvalitný fond (či už podielový alebo dôchodkový) kupuje. Bez toho, aby sme 
zachádzali príliš do detailov, legislatívny rámec EÚ zaviazal správcovské spoločnosti PKIPCP poskytovať 
štandardizovaný dokument s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID), v ktorom musia byť 
uvedené maximálne alebo 10-ročné výsledky produktu spolu s trhovým indexom. Avšak s účinnosťou 
od 1. januára 2018 harmonizovaný dokument s kľúčovými informáciami (KID) pre takmer všetky 
retailové investičné produkty (PRIIP ) odstránil oba uvedené prvky. Obdobný prístup je použitý aj pri 
regulácii PEPP produktu, kde správca nebude mať povinnosť uvádzať minulú výkonnosť voči 
benchmarku a tak potenciálny sporiteľ do produktu PEPP bude vystavený simulačnému modelovaniu 
budúcich výnosov. Inak povedané, súčasná regulácia investičných aj dôchodkových fondov tlačí na to, 
aby drobný investor / sporiteľ kupoval „mačku vo vreci“.  

Navyše, k problému nájdenia kvalitného investičného produktu bez informácií o minulej výkonnosti 
voči benchmarku, sa pridávajú aj poplatky, ktoré efektívne znižujú výnos pre investora / sporiteľa.  

Dá sa argumentovať, že ak je správca fondu schopný dosiahnuť kladnú alfu po odpočítaní poplatkov, 
poplatky sú v podstate irelevantné. Ak sporiteľ dosiahne výnos 10% a trh dosiahne výnos 0%, 
sporiteľovi môže byť jedno, či zaplatil na poplatkoch 0 Eur alebo 20% hodnoty investície. V realite to 
však nie je také jednoduché, i keď tejto myšlienky sa finančný sektor drží už roky. Dokonca výskumy 
naznačujú, že retailoví investori sú stále presvedčení, že vyššie poplatky znamenajú vyššiu 
pravdepodobnosť, že fond bude dosahovať nadpriemerné výnosy dlhodobo (viď štúdie Alexander, 
Jones, a Nigro, 1998; Wilcox, 2003). Navyše, táto dôvera sa zvýši ako je fond odporúčaný cez investičné 
poradenstvo, s ktorým sú spojené vstupné poplatky vo forme exkluzivity (Casavecchia and Hulley, 
2018. Na druhej strane je tu štúdia od Cremers a Petajisto (2009), ktorí naznačujú, že aktívni správcovia 
fondov, ktorí si zvolia stratégiu koncentrovaného výberu akcií, majú tendenciu dosahovať lepšie 
výsledky ako ich referenčné hodnoty, aj keď si účtujú vyššie poplatky ako ich kolegovia. Dochádzajú k 
záveru, že aj keď sú poplatky významným faktorom, pozornosť by sa mala venovať typu 
činnosti/investičnému štýlu správcov fondov. Fondy s nízkym "aktívnym podielom" (z angl. „active 
share“, ktorý sa počíta ako podiel štruktúry portfólia, ktorou sa líši od štruktúry trhového benchmarku) 
a vysokou odchýlkou od benchmarku (z angl. „tracking error“) majú tendenciu dosahovať horšie 
výsledky, a to z hľadiska čistých aj hrubých výnosov, čo znamená, že stávky na tieto faktory majú 
tendenciu ničiť hodnotu. Fondy, ktoré sa vydávajú za aktívne spravované, ale v skutočnosti veľkú časť 
portfólia investujú do trhového benchmarku (z angl. „closet indexing“) sa vyznačujú nízkym aktívnym 
podielom, nízkou odchýlkou od benchmarku a vysokým koeficientom determinácie výnosov. Closet 
indexing fond tiež nevykazujú žiadnu schopnosť k dlhodobému prekonávaniu trhu a majú tendenciu 
strácať peniaze po odpočítaní poplatkov a transakčných nákladov. Najlepšie výsledky dosahujú fondy 
s koncentrovanými podielmi (tzv. stock picking), ktoré sa vyznačujú vysokým aktívnym podielom, 
veľkou odchýlkou od benchmarku. Druhé najvýkonnejšie fondy sú pasívne spravované, t.j. indexové 
fondy s nízkou odchýlkou od benchmarku. Zdá sa, že posledné dve skupiny majú schopnosť vyberať 
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akcie a aj po odpočítaní poplatkov a transakčných nákladov tí najaktívnejší z nich porážajú svoje 
benchmarky. 

Autori tejto štúdie pracovali na rozsiahlom výskume podielových fondov ponúkaných v EÚ s domicilom 
v Luxembursku, Francúzsku a Belgicku (Šebo et al., 2019). Na vzorke 2086 akciových fondov s celkovou 
trhovou kapitalizáciou viac ako 920 mld. Eur preskúmavali mesačné výnosy fondov za obdobie rokov 
2008 až 2017. Ku každému fondu bol priradený benchmark priamo správcov v KIID. V štúdii sa snažili 
zodpovedať na viacero výskumných otázok, z ktorých najdôležitejšie sú dve: 

1. Ktoré faktory umožňujú fondom dosiahnuť výnos nad úroveň benchmarku?  
2. Existuje perzistencia v dosahovaní výnosu nad úroveň benchmarku?  

Pri odpovedi na prvú otázku sa zamerali najmä na faktory veľkosti fondu, poplatkov, tracking error 
a výnosu príslušného benchmarku. Pri hodnotení vzťahu využili metódu viacnásobnej lineárnej 
regresie (MLR). Viacnásobná lineárna regresia je štatistická technika, ktorá používa niekoľko 
vysvetľujúcich premenných na predpovedanie výsledku závislej (hľadanej) premennej. Cieľom 
viacnásobnej lineárnej regresie je modelovať vzťah medzi vysvetľujúcimi a odpovedajúcimi 
premennými pomocou odhadov koeficientov najmenších štvorcov. Výsledky MLR pre vzťahy výnosu 
a vysvetľujúcich faktorov uvádzame v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tabuľka 8 Regresná analýza výnosu akciových fondov v EÚ 

Premenná 
Regresný 
koeficient 

Štandardná 
odchýlka 

t Pr > |t| 
Dolná 

hranica 
(95%) 

Horná 
hranica 
(95%) 

Konštanta 0.016 0.007 2.364 0.018 0.003 0.030 

Tracking error 0.077 0.037 2.065 0.039 0.004 0.149 

Výnos benchmarku 0.852 0.032 26.244 < 0.0001 0.789 0.916 

Poplatky -0.681 0.258 -2.639 0.009 -1.189 -0.174 

Zdroj: Šebo et al., 2019 

 

Pri interpretácii výsledkov pre "konštantu" musíme spomenúť, že "hodnota" vo vyššie uvedenej 
tabuľke predstavuje bod, kde sa os x pretína s osou y. Ak by sa ostatné premenné nezmenili a nemali 
by žiadny vplyv, stredná hodnota konštanty by bola 1,6% (s dolnou hranicou 0,3 % a hornou hranicou 
3 %). Zjednodušene povedané, ak by žiadna z vysvetľujúcich premenných nemala vplyv na výnosy 
fondu, výnos fondu by bol v priemere 1,6 % ročne, čo zodpovedá priemernému výnosu bezrizikových 
aktív v danom období.  

Autori sa však snažili pochopiť vplyv troch hlavných (predpokladaných) faktorov výnosov fondov: 
tracking error, výnos benchmarku a poplatkov. Všetky tieto ďalšie faktory majú významný vplyv na 
výnosy fondu. Nevýznamný vplyv mali veľkosť fondu aj active share. Prvým analyzovaným faktorom je 
tracking error (odchýlka od benchmarku), ktorá je významná na danej úrovni 5 %. Vplyv tracking error 
sa odhaduje na priemernú hodnotu 7,7 % (s dolnou hranicou 0,4 % a hornou hranicou 14,9 %). Ak sa 
ostatné faktory nezmenia, tak môžeme povedať, že 1% zvýšenie v tracking error (odchýlky od 
benchmarku) by zvýšila výnos fondu o 0,77%. To naznačuje, že aktívne spravované fondy, ktoré sa 
štruktúrou portfólia odlíšia od trhového benchmarku majú potenciál dosahovať dobré výnosy. Avšak 
je tu problém poplatkov a výnosu benchmarku.  

Najvplyvnejším faktorom na výnosy kontrolovaných fondov je výnos benchmarku. Ak sa ostatné 
faktory nezmenia, jednotková zmena výnosu benchmarku by zmenila výnos fondu s veľkosťou 0,852 
(dolná hranica 0,789 a horná hranica 0,916). Inými slovami, ak by bol výnos benchmarku 10 %, ovplyvní 
výnos fondu veľkosťou 0,852, čo znamená, že fond by len kvôli vplyvu benchmarku dosiahol výnos 8,52 
%.  
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Pri interpretácii vplyvu poplatkov možno dospieť k zaujímavým výsledkom. Ak sa ostatné vysvetľujúce 
premenné nemenia, zvýšenie poplatkov o jednu jednotku by znížilo výnos fondu o 0,681. Jednoducho 
povedané, ak by sa poplatky zvýšili o 100 bázických bodov, výnos fondu by sa len v dôsledku poplatkov 
znížil o 68 bázických bodov. Táto veľkosť by mohla byť až -0,174 (dolná hranica) a až -1,189 (horná 
hranica). Zároveň vieme, že výška poplatkov je silne korelovaná s aktívnymi fondami. To znamená, že 
fondy s vyššou odchýlkou od benchmarku (tracking error) si účtujú vyššie poplatky.  

Druhou skúmanou otázkou bola schopnosť portfólio manažérov fondov dlhodobo prekonávať trhový 
benchmark, t.j. prinášať investorom nadvýnos (alfu). Tu sú závery jednoznačne naklonené v prospech 
pasívne spravovaných fondov.  

 

Obrázok 14 Schopnosť prekonávať trhový benchmark 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe štúdie Šebo et al., 2019 

 

Na grafe vyššie môžeme pozorovať počet fondov, ktoré boli za sledované obdobie 10 rokov schopné 
prekonať príslušný trhový benchmark. Napríklad, prvý stĺpec označuje 169 fondov, ktoré boli schopné 
počas obdobia 10 rokov schopné prekonať výnos benchmarku len 1x. Celkovo to predstavuje 9% 
z celkového počtu analyzovaných fondov. Červenou prerušovanou čiarou je naznačené percento 
prípadov, ktoré môžeme označiť ako pravdepodobnosť prekonania trhového benchmarku. V prípade 
prvého stĺpca tak môžeme hovoriť, že investor má 9% pravdepodobnosť, že jeho fond neprekoná 
trhový benchmark ani 1x za 10 rokov. Ak sa pozrieme napríklad na stĺpec 8, vidíme, že len 2% fondov 
prekonalo benchmark 8x (8 rokov z 10 analyzovaných rokov). Zároveň vidíme, že len 1% fondov 
prekonalo benchmark 9x. Môžeme tak hovoriť, že investor má 97% pravdepodobnosť, že si vyberie 
fond, ktorý nedokáže prekonať trhový benchmark 8x za 10 rokov. Z analyzovaného počtu aktívne 
spravovaných akciových fondov len 2 fondy boli schopné počas celého sledovaného obdobia prekonať 
trhový benchmark. To nás vedie k záveru, že investor má mizivú šancu vybrať si fond, ktorý prinesie 
vyšší ako trhový výnos počas dlhého obdobia (dlhšieho ako 10 rokov). Preto je tento záver o to 
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hodnotnejší pre dôchodkové fondy a podporuje pasívny prístup k dlhodobému investovaniu 
v dôchodkových fondoch.  

Závery a poznatky zo štúdie autorov (Šebo et al., 2019) sú platné aj pre dôchodkové fondy v mnohých 
krajinách a boli zapracované do pripomienok k formovaniu regulačného rámca pre produkty PEPP.  

Akademický výskum (Fama a French, 2010; Casavecchia a Hulley. 2018; Gârleanu a Pedersen, 2018; 
Šebo et al., 2019) naznačuje, že málo aktívnych manažérov dokázalo prekonať príslušný trhový 
benchmark, než by sa dalo očakávať len na základe náhody. Preto je pre drobných investorov 
a sporiteľov efektívnejšie voliť fond (podielový alebo dôchodkový), ktorý je dobre diverzifikovaný, 
naviazaný na príslušný trhový benchmark (pasívnu správu) a má nízke poplatky. Práve na týchto 
princípoch stojí dizajn základného PEPP produktu.  

 

Zdaňovanie súkromných dôchodkových schém 
 

Výnosy dôchodkových fondov ovplyvňujú poplatky, investičné stratégie a inflácia, ale skutočná suma, 
ktorú si sporiteľ bude môcť vybrať a minúť pri odchode do dôchodku, bude závisieť od daňového 
režimu. Inými slovami, režim zdaňovania v konkrétnej krajine a v konkrétnej dôchodkovej schéme 
určuje, kedy a koľko sporitelia stratia zo svojich dôchodkov v dôsledku zdanenia.  

Účelom kapitalizačných dôchodkových schém je však stimulovať dôchodkové sporenie poskytovaním 
daňových stimulov (oslobodenia od dane, nižšie dane, odpočítateľné položky, dotácie atď.) 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad daňového režimu. Štandardne sa pre daňový režim uvádzajú 
písmená „E“ alebo „T“. „E“ znamená, že príslušná fáza sporenia nepodlieha zdaneniu, pričom písmeno 
„T“ znamená, že na príslušnú fázu sa uplatňuje daň. Z týchto dvoch písmen sa tak kombinuje pre všetky 
tri fázy sporenia: 1. príspevky ; 2. výnosy; 3. výplata, daňový režim. Napríklad, ak má dôchodková 
schéma daňový režim „EEE“, znamená to, že príspevky, dosahované výnosy dôchodkového fondu aj 
čerpanie úspor v dôchodku sú oslobodené od daní. V podmienkach Slovenska je takýto daňový režim 
uplatňovaný na zákonné príspevky do II. piliera. To znamená, že príspevky nie sú predmetom dane 
z príjmov fyzických osôb. Dosahované výnosy počas sporiacej fázy nepodliehajú zdaňovaniu (či už 
kapitálovým výnosom alebo daňou z príjmu fyzických osôb – kapitálové výnosy). Vo výplatnej fáze 
vyplácané dôchodky tiež nepodliehajú dani z príjmov fyzických osôb.  

Z pohľadu sporiteľa je ideálny daňový režim EEE. Samozrejme, tento je výhodný aj pre poskytovateľa 
dôchodkovej schémy, keďže získava konkurenčnú výhodu oproti iným – nepreferovaným 
dôchodkovým schémam alebo súkromným investičným možnostiam. V nasledujúcej tabuľke 
prezentujeme daňový režim uplatňovaný vo vybraných krajinách EÚ v rámci ich dôchodkových schém. 
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Tabuľka 9 Daňový režim pre súkromné dôchodkové schémy vo vybraných krajinách EÚ 

Krajina 

Príspevky Výnosy Výplatná fáza 

Pillar 
II 

Pillar 
III 

Pillar 
II 

Pillar 
III 

Pillar 
II 

Pillar 
III 

Austria E E E E T T 

Belgium E E E E T T 

Bulgaria E E E E E E 

Croatia E E E E T T 

Denmark* T T T T T T 

Estonia E E E E T T 

France E E/T T T T T 

Germany T T E T T T 

Italy E E T T T T 

Latvia E E E E T T 

Lithuania E E E E E E 

Netherlands E E E E T T 

Poland T E/T E E E E/T 

Romania E E E E T T 

Slovakia* E/T E E E E T 

Spain* E E E E T T 

Sweden E E T T T T 

UK E E E E T T 

Zdroj: Kolektív autorov. 2020. „Pension Savings – the Real return 2020“, Better Finance : Brussels. 

Poznámky: * - v krajine sa uplatňujú špecifické pravidlá a obmedzenia na výšku príspevkov alebo ich zdroj.  

 

Ak by sme porovnali daňové režimy pre II. a III. pilier, vo väčšej miere sa preferenčný daňový režim 
poskytuje práve II. pilierom. Vo väčšine krajín EÚ (s výnimkou Bulharska, Litvy, Poľska a Slovenska, kde 
II. pilier je súčasťou základného dôchodkového systému a príspevkovo previazaný s príspevkami do I. 
priebežne financovaného piliera) sa poskytované dávky zdaňujú, resp. spadajú do režimu príjmu a teda 
sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb. Zo skúmaných krajín môžeme povedať, že 
najvýhodnejšie „EEE“ režimy pre II. aj III. pilier majú len dve krajiny: Bulharsko a Litva. V týchto 
krajinách je možné pozorovať aj výraznú podporu súkromnému sporeniu a nárast objemu 
spravovaného majetku práve dôchodkovými správcovskými spoločnosťami. Detailný rozbor daňových 
režimov pre každú zo skúmaných krajín je možné nájsť v štúdii kolektívu autorov pod názvom „Pension 
Savings – the Real Return 2020“, ktorá je dostupná na adrese: https://betterfinance.eu/publication/the-

real-return-2020-country-by-country/.   

K nariadeniu PEPP je priložené odporúčanie Komisie o daňovom zaobchádzaní s osobnými dôchodkami 
vrátane PEPP. V mnohých členských štátoch sú daňové stimuly kľúčovým faktorom pre prijímanie 
osobných dôchodkových produktov, preto je nepreferenčné zaobchádzanie s produktom PEPP 
v daňových otázkach veľmi podstatné. Ak by v danej krajine boli podobné produkty daňovo 
zvýhodnené, je možné predpokladať, že produkt PEPP by sa stal nekonkurenčným len z dôvodu vyšších 
daňových nákladov produktu PEPP pre konečných užívateľov / sporiteľov. Preto je odporúčanie EK 
zamerané na dosiahnutie rovnakého daňového zaobchádzania s produktmi PEPP ako sa v súčasnosti 
poskytuje podobným existujúcim národným dôchodkovým produktom.  

V prípade Slovenska by sa dalo uvažovať až o troch možných scenároch daňového režimu. Buď by 
produkt PEPP získal obdobné daňové postavenie ako produkt II. piliera. S týmto produktom má totiž 
PEPP najbližší dizajn. To by ale zasahovalo do výlučnej právomoci členských štátov v rámci sociálnej 

https://betterfinance.eu/publication/the-real-return-2020-country-by-country/
https://betterfinance.eu/publication/the-real-return-2020-country-by-country/
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a pracovnej legislatívy, pod ktorú II. pilier ako súčasť základného dôchodkového systému spadá. 
Alternatívne je možné uvažovať, že produkt PEPP získa daňový režim obdobný III. pilieru. Treťou 
možnosťou, ktorá je momentálne najpravdepodobnejšia a práce na tejto alternatíve už začali (pod 
záštitou MPSVaR SR, MF SR a NBS) je vytvoriť osobitný zákon o osobnom dôchodkovom produkte (tzv. 
národný PEPP), podľa ktorého by boli aj produktom PEPP udelený daňový režim.  

 

Zdroj príjmu na dôchodku a schopnosť sporiť – riziko prepadu 
životnej úrovne na dôchodku („pension gap“) 
 

Skĺbením poznatkov o nastavení dôchodkových schém, tak PAYG ako aj súkromných fondových, 
očakávaných dôchodkových nárokoch a celkovej finančnej stabilite dôchodkového systému je možné 
prezentovať agregátny a komplexnejší pohľad na dobre fungujúci dôchodkový systém. 

Za dobre fungujúci dôchodkový systém je možné považovať taký systém, ktorý motivuje osobu 
k osobnej angažovanosti, priebežne financovaný dôchodkový systém je postavený na princípoch 
solidarity a dlhodobej finančnej vyrovnanosti (má zabudované automatické stabilizátory), ponúka 
kvalitné dôchodkové produkty s vysokou mierou náhrady a zároveň funguje na finančnej stabilnej 
a udržateľnej úrovni. 

Adekvátnosť dôchodkového systému je možno najjasnejším indikátorom pre porovnanie rôznych 
systémov. Koniec koncov, hlavný cieľ každého dôchodkového systému je zabezpečiť primeraný 
dôchodok. Na dosiahnutie tohto cieľa je vhodné, aby očakávané čisté miery náhrady boli dizajnované 
nad úrovňou 70% predchádzajúceho príjmu, daňové a dôchodkové politiky motivovali prispievať do 
systému, neznižovali hodnotu úspor priebežným zdaňovaním zhodnotenia majetku, neumožnili príliš 
skoré rozpustenie dôchodkových úspor/nárokov, umožňovali transfer nárokov k efektívnejším 
správcom, zabezpečovali dostatočnú alokáciu úspor do rastových aktív a motivovali k postupnému 
rozpúšťaniu úspor.  

Z pohľadu finančnej stability je za dobrý dôchodkový systém považovaný taký, ktorý berie do úvahy 
vývoj indexu závislosti, očakávanú dĺžku dožitia, súčasnú úroveň verejného dlhu a vnútorného 
nastavenia dôchodkového systému vzhľadom na očakávanú výšku príspevkov a dôchodkových 
nárokov, a k tomu prispôsobuje včas mieru príspevkov účastníkov, dôchodkový vek a motiváciu 
jednotlivcov zabezpečiť sa prostredníctvom súkromných úspor.  

Nižšie prezentujeme výsledky výskumného tímu z konzorcia CFA Institute, Mercer a Monash university, 
ktorý každoročne zverejňuje Global Pension Index obsahujúci práve spomínané parametre 
adekvátnosti a finančnej stability, resp. udržateľnosti.  
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Obrázok 15 Adekvátnosť vs. finančná stabilita dôchodkových systémov vo vybraných krajinách EÚ 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát štúdie Global Pension Index 9, 2021 

 

Výsledky štúdie Global Pension Index naznačujú, že krajiny je možné rozdeliť do troch väčších skupín. 
Prvú skupinu tvoria krajiny so stabilnými a vysoko adekvátnymi dôchodkovými schémami (Holandsko, 
Dánsko). Práve tieto krajiny majú dôchodkové systémy postavené na silných súkromných 
dôchodkových schémach zamestnávateľského typu. Majú tak priestor pre stabilizovanie priebežne 
financovaného systému, keďže vysoké miery náhrady príjmu majú dôchodcovia z fondových schém, čo 
dáva dostatočný „finančný vankúš“ pre stabilizačné politiky priebežne financovaných schém pri 
starnutí populácie. Druhú skupinu tvoria krajiny, ktoré neposkytujú vysokú mieru náhrady príjmu, 
avšak sú finančné stabilné a majú vybudované (alebo budujú) silné súkromné kapitalizačné piliere 
s povinnou alebo kvázi-povinnou účasťou. Práve toto najmä krajiny mimo EÚ a severské krajiny 
(Fínsko, Švédsko, Nórsko). Tretiu skupinu tvoria krajiny, ktoré poskytujú vysokú mieru náhrady príjmu 
z verejných rozpočtov (Taliansko, Španielsko, Francúzsko, Belgicko), avšak majú nízku mieru finančnej 
stability a budú vystavené nutnosti znižovať štedrosť dávok. Nájdeme tu však aj krajiny, ktoré 
poskytujú nízku mieru náhrady príjmu, avšak majú zároveň problém s finančnou udržateľnosťou. 
Takýmito krajinami sú Slovensko aj Poľsko, čo sú dve krajiny s najrýchlejšie starnúcou populáciou, 
a môžeme u nich sledovať scenáre z Japonska, ktoré sa nestihlo včas vysporiadať so starnúcou 
generáciou a trpí na chronické deficity dôchodkového systému pri relatívnej nízke miere náhrady 
príjmu dôchodcov.  

Práve očakávaná miera náhrady a stabilita priebežne financovaných dôchodkových systémov je 
kľúčovým faktorom motivujúcim k ochote sporiť v doplnkových súkromných schémach. Preto 
preskúmavame ochotu sporiť prejavujúcu sa v tempe rastu (zmeny) dôchodkových úspor. 
Z ekonomického hľadiska na tento faktor môžu vplývať najmä vývoj ekonomiky, vývoj príjmov 
pracujúcich domácností, miera zadlženia, výška sociálnych odvodov a daní alebo aj miera tvorby 
súkromných úspor (kapitálu) mimo dôchodkový systém. Pre posúdenie vzťahov sme realizovali 
regresnú analýzu na panelových dátach krajín OECD za posledných 20 rokov, kde sme skúmali, ako 
jednotlivé faktory ovplyvňujú zmenu v dôchodkových úsporách ľudí.  

 
9 Štúdia dostupná na: https://www.cfainstitute.org/en/research/survey-reports/2020-mercer-cfa-institute-global-pension-index  
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Za závislú premennú sme zvolili ukazovateľ zmeny výšky dôchodkových úspor a výšky poistného krytia 
životných poistiek. Chceme zistiť, ktoré faktory vplývajú na zvýšené tempo tvorby dôchodkových úspor 
(či už cez sporivé/investičné alebo poistné kontrakty). Ako vysvetľujúce premenné sme zvolili 
nasledovné faktory: 

1. Zmena HDP; ktorú považujeme za kľúčový faktor ovplyvňujúcich zmenu vo výške 
dôchodkových úspor; 

2. Zmena čistého disponibilného príjmu– tento ukazovateľ vyjadruje základný faktor 
schopnosti sporiť, keďže pri raste príjmu sa predpokladá zvyšovanie sklonu k úsporám, čo 
môže pozitívne vplývať na zvýšené tempo tvorby dôchodkových úspor; 

3. Zmena vo výške dlhodobých záväzkov domácností – táto premenná meria zmenu zadlženia 
domácností, ktorá vplýva na schopnosť, ale aj ochotu, formovať dlhodobejšie úspory 
domácností alokované v dôchodkových produktoch; 

4. Zmena hodnoty investícií v dlhodobých investíciách (akcie, podielové listy) – pri tomto 
parametri predpokladáme, že môže mať sčasti vytláčací efekt najmä v krajinách, kde sú 
súkromné dôchodkové schémy menej atraktívne (či už daňovo alebo výnosmi alebo 
poplatkovou štruktúrou); 

5. Zmena výšky sociálnych odvodov / príspevkov – práve tento parameter považujeme za 
kľúčový, keďže v množstve krajín má výška odvedených príspevkov na sociálne poistenie 
vplyv aj na výšku príspevkov do povinných alebo kvázi-povinných súkromných 
dôchodkových systémov; 

6. Zmena čistého finančného bohatstva domácností – pri tomto ukazovateli predpokladáme, 
že zvyšujúcim sa čistým finančným bohatstvom domácností dochádza k zvyšovaniu 
alokácie úspor do dlhodobých dôchodkových produktov; 

7. Zmena objemu odpracovaných hodín – tento ukazovateľ je naviazaný na ekonomickú 
aktivitu pracujúcej populácie, pričom predpokladáme, že väčší objem odpracovaných 
hodín ovplyvňuje aj výšku tvorby dôchodkových úspor, a to buď cez vyšší objem 
odvedených sociálnych odvodov alebo prostredníctvom vyššiemu sklonu k úsporám.  

Regresný model sme realizovali prostredníctvom nástroja @RISK v prostredí MS Excel, ktorý umožňuje 
realizovať viacnásobnú regresiu technikou „stepwise“, ktorá na začiatku procesu zahrnie do modelu 
všetky premenné a zároveň vzťahy medzi nimi. Postupným vylučovaním nevýznamných faktorov 
nachádza tie premenné, ktoré významne ovplyvňujú závislú premennú. Z modelu boli postupne 
vypustené premenné: 

1. Zmena hodnoty investícií v dlhodobých investíciách (akcie, podielové listy); 
2. Zmena vo výške dlhodobých záväzkov domácností v spojitosti so zmenou čistého 

finančného bohatstva domácností 
3. Zmena výšky sociálnych odvodov / príspevkov 
4. Zmena čistého disponibilného príjmu v spojitosti so zmenou hodnoty investícií 

v dlhodobých investíciách (akcie, podielové listy); 
5. Zmena čistého disponibilného príjmu 

Výsledný regresný model je ako celok významný na hladine významnosti 1%, pričom významné 
premenné a ich regresné koeficienty, spolu so štandardnou odchýlkou a hladinou významnosti (p-
value) prezentujeme v tabuľke nižšie. 
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Tabuľka 10 Regresná analýzy vplyvu na zmenu objemu dlhodobých dôchodkových úspor 

Názov nezávislej premennej 
Regresný 
koeficient 

Štandardná 
odchýlka 

p-hodnota 

Konštanta 0,03680837 0,01075909 0,0007 * 

Zmena HDP 1,28475431 0,2338298 < 0.0001 * 

Zmena vo výške dlhodobých záväzkov domácností 0,29791529 0,03329149 < 0.0001 * 

Zmena čistého finančného bohatstva domácností 0,1102339 0,0515413 0,0332 ** 

Zmena objemu odpracovaných hodín -1,99106924 0,39277886 < 0.0001 * 

Zmena objemu odpracovaných hodín x zmena výšky 
sociálnych odvodov  

20,4686641 3,57973529 < 0.0001 * 

Zmena čistého disponibilného príjmu  x  zmena výšky 
sociálnych odvodov  

-2,58551743 0,94806798 0,0067 * 

Zdroj: Vlastné spracovanie s využitím nástroja @RISK, 2021 

Poznámka: 

* - hladina významnosti 1%; ** - hladina významnosti 5% 

 

Z výsledkov regresnej analýzy môžeme usudzovať, že dôchodkové úspory domácnosti ročne rastú 
tempom 3,68% (so štandardnou odchýlkou ± 1,08%). Významný vplyv na zmenu dôchodkových úspor 
má práve zmena HDP, kde 1% zmena HDP vyvolá zmenu v dôchodkových úsporách vo výške 1,28%. 
Negatívny vplyv má trošku prekvapivo zmena objemu odpracovaných hodín, kde 1% rast objemu 
odpracovaných hodín vyvolá pokles hodnoty dôchodkových úspor o takmer 2%. Vysoký regresný 
koeficient má vzájomný vplyv zmeny objemu odpracovaných hodín a zmeny výšky sociálnych odvodov. 
Tieto dva faktory majú multiplikačný efekt, kde zmena týchto dvoch faktorov vo vzájomnej kombinácii 
o 1% vyvolá nárast objemu dôchodkových úspor o viac ako 20%. Môžeme to pripisovať najmä tomu, 
že v množstve krajín postupne pod vplyvom starnutia obyvateľstva klesá objem odpracovaných hodín 
a rastie objem odvedených sociálnych odvodov. Preto je kombinovaný faktor veľmi vplyvný na objem 
tvorby dôchodkových úspor. Negatívny kombinovaný vplyv majú dva faktory (zmena čistého 
disponibilného príjmu a zmena výšky sociálnych odvodov), ktorých rast o 1% vyvolá zníženie objemu 
dôchodkových úspor o takmer 2,6%. Ekonomickú racionalitu je možné nájsť v tom, že ak rastú sociálne 
odvody a zároveň sa zvyšuje čistý disponibilný príjem pracujúcej generácie, základný dôchodkový 
systém založený na PAYG princípe vytláča tvorbu dôchodkových úspor v kapitalizačných schémach. 
Práve posledná kombinácia faktorov je označovaná za kľúčový faktor, ktorý ovplyvňuje vytláčacím 
efektom súkromné dôchodkové úspory a teda ochotu sporiť.  

Preto sme následne realizovali regresnú analýzu, kde sme skúmali, aké faktory vplývajú na rast čistého 
finančného bohatstva domácností. Tu sme predpokladali, že rast sociálnych odvodov negatívne 
ovplyvňuje čisté finančné bohatstva. Domácnosti tak nepociťujú potrebu súkromného sporenia 
a spoliehajú sa na štát a priebežne financované dôchodkové schémy včítane iných sociálnych 
programov financovaných zo sociálnych odvodov. Naopak, predpokladáme pozitívny vzťah medzi 
čistým finančným bohatstvom domácností a dôchodkovými úsporami. Inak povedané, 
predpokladáme, že práve dôchodkové úspory ťahajú nahor čisté finančné bohatstvo domácností, 
najmä za predpokladu, že si domácnosti racionálne vyhodnotia potrebu tvorby dôchodkových úspor 
v starnúcich ekonomikách. Výsledky regresného modelu (významný na hladine významnosti 1%) 
prezentujeme nižšie vo forme tabuľky s názvami nezávislých premenných, ich regresných koeficientov, 
štandardnej odchýlky a p-hodnoty.  
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Tabuľka 11 Regresná analýza zmeny čistého finančného bohatstva domácností 

Názov nezávislej premennej 
Regresný 
koeficient 

Štandardná 
odchýlka 

p-hodnota 

Konštanta 0,013475912 0,007213525 0,0626 *** 

Zmena dôchodkových úspor 0,066358859 0,035632392 0,0634 *** 

Zmena čistého disponibilného príjmu 0,871263354 0,142924932 < 0.0001 * 

Zmena dlhodobých záväzkov -0,12049339 0,025247266 < 0.0001 * 

Zmena v dlhodobých investíciách (akcie, podielové fondy) 0,420664552 0,020026628 < 0.0001 * 

Zmena výšky sociálnych odvodov -0,185609046 0,095810108 0,0536 *** 

Zmena objemu odpracovaných hodín -0,51036639 0,238052845 0,0328 ** 

Zdroj: Vlastné spracovanie s využitím nástroja @RISK, 2021 
Poznámka:  
* - hladina významnosti 1%; ** - hladina významnosti 5%; *** - hladina významnosti 10% 

 

Negatívny vplyv na zmenu čistého finančného bohatstva majú tri faktory: zmena dlhodobých záväzkov, 
zmena výšky sociálnych odvodov a zmena objemu odpracovaných hodín. Zmena dlhodobých záväzkov 
je relatívne priamočiaro interpretovateľná, keďže rastom záväzkov sa znižuje čisté finančné bohatstvo. 
Zadlžujúce sa domácnosti tak nekompenzujú vyššie záväzky tvorbou kapitálu. Negatívny vplyv má aj 
objem odpracovaných hodín. Tu nie je interpretácia priamočiara, keďže vo väčšine vyspelých krajín 
pozorujeme pokles počtu odpracovaných hodín a zároveň sledujeme nárast čistého finančného 
bohatstva domácností. Môžeme tak hovoriť, že bohatnúce domácnosti nahrádzajú príjem z práce 
kapitálom. Potvrdil sa nám predpoklad o poklese čistého finančného bohatstva vplyvom rastu výšky 
platených sociálnych odvodov, čo opätovne potvrdzuje vytláčací efekt štátom organizovaných 
programov. Zvyšujúca sa závislosť budúcich generácií na štátnych výdavkových programoch tak môže 
pri starnúcej populácii vyvolávať obavy, pričom tvorba dôchodkových úspor a zvyšovanie celkového 
čistého finančného bohatstva domácností je nepriaznivá. Tento poznatok môže vyvolávať obavy do 
budúcnosti pri plnení sľubu o primeranej výške dôchodkov (vysokej miere náhrady príjmu) z priebežne 
financovaných dôchodkových systémov.  

V súčasnosti pozorujeme stále vysokú mieru závislosti príjmu starších ľudí na verejných dôchodkových 
schémach, i keď krajiny OECD budujú kapitalizačné piliere, ktoré znižujú medzigeneračnú solidaritu 
a znižujú fiškálne tlaky na menej početnú generáciu mladých. Zdroj príjmu dôchodcov môžeme posúdiť 
z pohľadu externých finančných tokov plynúcich domácnostiam dôchodcov.  
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Obrázok 16 Zdroj príjmu dôchodcov vo vybraných krajinách EÚ 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát z OECD, 2021 

 

Avšak vyššie uvedené zdroje príjmov domácností dôchodcov nie sú kompletné. Iný pohľad dostaneme, 
ak posúdime aj zdroj príjmu z práce. Inak povedané, v mnohých krajinách dôchodcovia pracujú 
a získavajú príjem z práce aj v súbehu s poberaním dôchodkových dávok z rôznych dôchodkových 
schém. Štruktúru príjmov dôchodcov prezentujeme na nasledovnom grafe. 

 

Obrázok 17 Štruktúra príjmov dôchodcov v krajinách OECD 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát OECD, 2021 
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Predovšetkým krajiny mimo EÚ kladú výraznú váhu na zamestnávateľské dôchodkové schémy (Mexiko, 
Turecko, Izrael, Veľká Británia, Švajčiarsko, Austrália). Výnimkou sú zástancovia tradične silného 
zamestnávateľského systému v Holandsku a vo Švédsku Druhou významnou položkou je súkromný 
kapitál a opäť najmä v krajinách mimo EÚ (Kanada, Kórea, Nový Zéland). Výnimku z krajín EÚ tvorí 
najmä Dánsko. 

Môžeme tak hovoriť, že práve krajiny EÚ sú silne závislé na verejných transferoch, resp. na pilieroch 
základného dôchodkového systému. Príjem z práce je výrazne nižší v tradičných krajinách EÚ. Výnimku 
tvoria krajiny strednej a východnej Európy, najmä pobaltské krajiny (Estónsko, Lotyšsko, Litva), kde je 
príjem z práce pre dôchodcov výrazným zdrojov príjmov (takmer 40% príjmu na dôchodku). Tento fakt 
nás vedie k hypotéze, že príjem z práce je zrejme spôsobený nižšou mierou náhrady príjmu z verejných 
transferov (základného dôchodkového systému) a nedostatočnými zdrojmi zo súkromných 
dôchodkových schém a naakumulovaného kapitálu. Predpokladáme, že čím vyššia je miera náhrady 
príjmu zo základného a doplnkových dôchodkových schém, tým nižšia je zložka príjmu z práce na 
celkovom príjme dôchodcu. Inak povedané, predpokladáme negatívny vzťah medzi mierou náhrady 
príjmu z dôchodkového systému (či už základného alebo aj doplnkových schém) a podielom príjmu 
z práce na celkovom príjme dôchodcu. Základný vzťah prezentujeme na nasledujúcom grafe nižšie.  

 

Obrázok 18 Vzťah medzi hrubou mierou náhrady mzdy na dôchodku a podielom príjmu z práce 
dôchodcu 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát OECD a Eurostat, 2021 

 

Trendová krivka nie je úplne lineárna, čo nasvedčuje tomu, že aj pri zvyšovaní miery náhrady príjmu zo 
základného a doplnkových pilierov dôchodkového systému, tým nižší podiel príjmu z práce na dôchodku. 
Avšak pokles podielu príjmu z práce dôchodcu sa spomaľuje s rastom náhradového pomeru 
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s dôchodkového systému. To naznačuje, že výkon práce aj po dosiahnutí dôchodkového veku a poberaní 
dôchodkových dávok je možné pripísať ochote pracovať (subjektívnemu pocitu zvyšovania úžitku zo 
zotrvania v práci alebo vykonávania podnikateľskej činnosti) a tiež finančnej motivácii v podobe zvýšenia 
životnej úrovne.  

Pri preskúmaní vzťahu prostredníctvom lineárnej regresie môžeme odhadnúť vzťah (regresný koeficient) 
vzťahu medzi príjmom z práce na dôchodku (označenie „Work (IV)“ - závislá premenná) a výškou hrubej 
miery náhrady (označenie „Gross RR“ - nezávislá premenná). 

Tabuľka 12 Regresná analýza vzťahu podielu príjmu z práce dôchodcu a výšky náhradového pomeru z 
dôchodkového systému 
Multiple Regression for 
Work (IV) 

Multiple 
R 

R-Square 
Adjusted 
R-square 

Std. Err. of 
Estimate 

Rows 
Ignored 

Outliers 

Summary  
0,5946 0,3535 0,3312 10,83769 0 0 

 Degrees of 
Freedom 

Sum of 
Squares 

Mean of 
Squares 

F p-Value 
 

ANOVA Table  
Explained 1 1862,593 1862,593 15,85787 0,0004  
Unexplained 29 3406,207 117,4554    
       
 Coefficient 

Standard 
Error 

t-Value p-Value 
Confidence Interval 95% 

Regression Table Lower Upper 

Constant 47,80736 5,999463 7,968606 < 0.0001 35,53708 60,07764 
Gross RR -0,45928 0,115333 -3,98219 0,0004 -0,69516 -0,2234               
Correlation Matrix Work (IV) Gross RR     
Work (IV) 1,000 -0,595     
Gross RR -0,595 1,000                   

Regression Equation     

 Work (IV) = 47,8073578 - 0,4592766 Gross RR                

Regression Equation (with Standardized Numeric Independent Variables)   

 Work (IV) = 25,20874316 - 7,87949358 Gross RR  
Zdroj: Vlastné spracovanie s využitím softwarového nástroja @RISK, 2021 

 

Práve miera náhrady príjmu v starobe je veľmi silne a negatívne korelovaná (- 0,595) s príjmami z práce 
vykonávanej na dôchodku. Inak povedané, čím nižšia miera náhrady príjmu v starobe z povinných 
dôchodkových schém, tým vyššia ochota/motivácia získavať dodatočný príjem z práce. Regresný 
model ako celok je významný (p-value < 0.01), pričom modelom s jedným regresorom (miera náhrady 
príjmu v starobe s povinných dôchodkových schém) dokážeme vyjadriť takmer 60% zmeny v závislej 
premennej (príjem z práce). Pri preskúmaní regresnej rovnice tak môžeme hovoriť, že ak by teoreticky 
neexistoval príjem z povinných dôchodkových schém, jednotlivci by sa na dôchodku snažili doplniť 
ostatné zdroje príjmu (príjmy zo zamestnávateľských dôchodkových schém, rozpúšťanie 
naakumulovaného kapitálu) až do výšky 50% práve príjmom z práce. Zároveň môžeme tvrdiť, že 
zvýšenie náhrady príjmu z povinných dôchodkových schém o 1% z celkového príjmu jednotlivca 
v starobe zníži príjem z práce o 0,46%.  

Pri preskúmavaní očakávaných dôchodkov z existujúcich dôchodkových pilierov pri zapracovaní 
očakávaného rastu strednej dĺžky dožitia sme sa pozreli na vzťah medzi naakumulovanými 
dôchodkovými nárokmi (včítane úspor z fondových schém) a strednou dĺžkou dožitia. Pri zapracovaní 
očakávanej miery náhrady a očakávanej strednej dĺžky dožitia tak prostredníctvom výšky 
naakumulovaných dôchodkových nárokov dokážeme vyjadriť, či existuje riziko prežitia úspor. Tento 
ukazovateľ tak umožňuje posúdiť riziko znižovania životnej úrovne na dôchodku a teda samotnú 
ochotu sporiť. Vyjadrenie rizika prežitia úspor (z angl. „risk of ruin“) tak dokáže naznačiť, či bude 
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existovať reálny dopyt po produktoch PEPP. Vzťah medzi strednou dĺžkou dožitia (os „y“) a dobou, 
počas ktorej vystačia naakumulované dôchodkové nároky (a úspory) na financovanie príjmu pri 
očakávanej miere náhrady (os „x“), tak naznačuje, či je pri danej miere náhrady vystavený dôchodkový 
systém (a teda aj miera náhrady príjmu jednotlivca na dôchodku) riziku prežitia naakumulovaných 
dôchodkových nárokov (a úspor).  

Obrázok 19 Riziko prežitia dôchodkových nárokov (úspor) vo vybraných krajinách 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie za základe dát OECD, Eurostat, Európska komisia, Svetová banka, 2021 

 

V grafe je pri príslušnej krajine v informačnej bubline prezentovaná aj efektívna odvodová 
(príspevková) sadzba do povinných dôchodkových schém (vyjadrená v % z hrubého príjmu priemerne 
zarábajúcej osoby). Krajiny nachádzajúce sa pod červenou krivkou sú vystavené riziku prežitia 
dôchodkových nárokov. Čím väčšia vzdialenosť od červenej krivky, tým väčší nesúlad medzi 
naakumulovanými dôchodkovými nárokmi a očakávanou strednou dĺžkou dožitia, počas ktorej bude 
nutné financovať dôchodky pri sľúbenej miere náhrady príjmu.  

Preskúmaním rizika prežitia naakumulovaných dôchodkových nárokov (úspor) môžeme poukázať na 
európske krajiny, ktoré budú mať problém pri danej príspevkovej sadzbe financovať priznané 
dôchodkové nároky počas strednej dĺžky dožitia ľudí vo veku 65 rokov v roku 2020. Rizikovou krajinou 
je Taliansko, ktoré sľubuje vysokú mieru náhrady príjmu v starobe (79,5%), pričom naakumulované 
dôchodkové nároky (úspory) pri danej náhrade príjmu vystačia na 15,7 roka, avšak stredná dĺžka dožitia 
osôb vo veku 65 rokov je očakávaná na úrovni 21,3 roka. To znamená, že 5,6 rokov je nekrytých 
naakumulovanými dôchodkovými nárokmi (úsporami). Tento ukazovateľ tak naznačuje nielen riziko 
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znižovania očakávanej miery náhrady príjmu, ale aj finančné tlaky na verejné rozpočty pri snahe plniť 
priznané dôchodkové nároky pri danej miere náhrady príjmu v starobe.  

Finančná nestabilita PAYG schém spolu s nízkou nákladovou efektívnosťou existujúcich schém tak dáva 
priestor pre dopyt po relatívne jednoduchých (transparentných a pochopiteľných) produktoch PEPP, 
ktoré sú založené na sporivej schéme s jasnými pravidlami a stabilnou európskou legislatívou.  

  

Pan-európske osobné dôchodkové produkty  
 

Produkt celoeurópskeho osobného dôchodku (PEPP) je označenie EÚ pre nový nástroj dôchodkového 
zabezpečenia ktorý bude spĺňať niekoľko noriem alebo kvalitatívnych znakov, ktoré sľubujú 
bezpečnejšie, nákladovo efektívnejšie, flexibilnejšie, mobilnejšie a výnosnejšie dôchodkové sporenie. 

Prvým cieľom PEPP je mobilita a pasportizácia. Sporiteľ, ktorý si otvorí účet PEPP, bude môcť naďalej 
prispievať (a využívať výhody) do svojho PEPP kedykoľvek a kdekoľvek, keď sa bude pohybovať po celej 
Európe keďže jeho nahromadené úspory by sa jednoducho a bezplatne presunuli do novej národnej 
priehradky u toho istého poskytovateľa. 

Tvorcovia politík EÚ a zainteresované strany považujú túto iniciatívu aj za príležitosť na vytvorenie 
nového, oveľa efektívnejší produkt individuálneho dobrovoľného sporenia, ktorý by zmiernil tlak na 
vytváranie riadnych dôchodku a tiež obnoviť dôveru vo finančný sektor. 

V skratke, čo je na PEPP nové a iné prezentujeme v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 13 PEPP produkt - základná charakteristika 

Vlastnosť Popis 
Spôsob 
distribúcie 

Plne on-line bez účasti a zásahu ľudského faktora. Predpoklad vstupu lacných a efektívnych 
FinTech „robo-poradcov“.  

Investičné 
možnosti 

PEPP sa bude poskytovať minimálne v dvoch variantoch: (i) základný PEPP pre tých, ktorí nechcú 
aktívne rozhodovať o výbere a prispôsobení svojho investičného rozhodnutia; ii) najmenej jedna a 
najviac päť ďalších alternatívnych investičných možností. 

Nástroje a 
techniky 
riadenia rizika 

PEPP by mal obsahovať aspoň jednu zo štyroch techník zmierňovania rizika: kapitálovú záruku, 
životný cyklus, rezervy a vyrovnávanie. 

Informačné 
povinnosti a 
dokumenty 

Poskytovatelia PEPP by mali potenciálnym klientom predložiť dokument s kľúčovými informáciami 
o PEPP (KID) a súčasným klientom výkaz PEPP (výkaz o očakávaných dôchodkových nárokoch - 
Pension Benefit Statement - PBS). 

Náklady Novinkou PEPP je, že v prípade základného PEPP (tzv. štandardná investičná možnosť) sú celkové 
náklady obmedzené na 1 % ročne z celkového akumulovaného kapitálu. 

Prenositeľnosť Produkt PEPP môžete využívať bez ohľadu na krajinu rezidencie. Sporiť a využívať výhody PEPP 
kdekoľvek v EÚ. 

Zmena 
poskytovateľa 

Zmeniť poskytovateľa môžete bezplatne po 5 rokoch, inak je aplikovaný poplatok v maximálnej 
výške 0,5% z hodnoty úspor 

Režim 
zdaňovania 

Daňový režim pre PEPP sa má byť rovnaký ako pre obdobný národný produkt v príslušnej krajine 
(Odporúčanie EK) 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2021 

 

Nariadenie o PEPP (úroveň 1) bolo prijaté Európskym parlamentom a Radou EÚ v roku 2019 a stanovuje 
zásady, ciele a ustanovenia na vysokej úrovni týkajúce sa PEPP. Vykonávacie podrobnosti pripravil orgán 
EIOPA v auguste 2020 prostredníctvom návrhov regulačných technických noriem (RTS), ktoré Komisia EÚ 
prijala ako delegované nariadenie v marci 2021 s účinnosťou za 12 mesiacov. Prvé PEPP produkty tak budú 
môcť byť poskytované od marca 2022.  
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Regulácia a dizajn základného PEPP 
 

Rozdiely v dôchodkových systémoch a pravidlách v oblasti osobných dôchodkových produktoch 
v krajinách EÚ videli k vytvoreniu jednotného rámca v oblasti sporenia na dôchodok ako ďalšej 
možnosti sporenia pre jednotlivca, ktorá je postavená na dobrovoľnom rámci a ochrane sporiteľov pri 
zohľadnení základných vlastností produktu. Cieľom PEPP nie je nahradiť či harmonizovať už existujúce 
vnútroštátne osobné dôchodkové produkty, ale vytvoriť nový dobrovoľný systém sporenia na 
dôchodok.  

Pan-európske osobné dôchodkové produkty sú upravené Nariadením 2019/1238 z 20. júna 2019 o 
celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP) (ďalej ako Nariadenie o PEPP) a 
Delegovaným nariadením 2021/473 z 18. decembra 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie určujú 
požiadavky na informačné dokumenty, náklady a poplatky zahrnuté do cenového stropu a techniky 
zmierňovania rizík pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (ďalej ako RTS), ktoré sú zamerané 
na oblasti registrácie, cezhraničného poskytovania PEPP, distribúciu, informačné povinnosti, sporiacu 
a výplatnú fázu PEPP, ale aj ochranu investorov a zmenu poskytovateľa PEPP. Problematika daní 
a zdaňovania PEPP je ponechaná na jednotlivé členské štáty. 

Nariadenie o PEPP harmonizuje súbor základných vlastností PEPP, ktoré sa týkajú kľúčových prvkov, 
ako sú distribúcia, minimálny obsah zmlúv, investičná politika, zmena poskytovateľa alebo cezhraničné 
poskytovanie a prenositeľnosť. Okrem toho by sa mali uplatňovať právne predpisy prijaté členskými 
štátmi v rámci vykonávania sektorového práva Únie. Na prípady, ktoré nie sú upravené v tomto 
nariadení alebo v sektorovom práve Únie, by sa mali uplatňovať príslušné právne predpisy členských 
štátov.  

Nariadením o PEPP by nemali byť dotknuté pravidlá Únie týkajúce sa medzinárodného práva 
súkromného, najmä pravidlá upravujúce jurisdikciu a uplatniteľné právo a ani vnútroštátne zmluvné, 
sociálne, pracovné a daňové právo. 

Registrácia, cezhraničné poskytovanie, prenositeľnosť, ochrana investorov, sporiaca a výplatná fáza 

PEPP je predmetom zmluvy uzavretej medzi sporiteľom PEPP a poskytovateľom PEPP. Súčasťou zmluvy 
o PEPP je súbor hlavných charakteristických znakov produktu upravených článkom 4 Nariadenia 
o PEPP. 

Registrácia, vytváranie, distribúcia a dohľad nad PEPP sú upravené Nariadením o PEPP a vo veciach, 
ktoré neupravuje toto nariadenie príslušným sektorovým právom Únie vrátane príslušných 
delegovaných a vykonávacích aktov a právnymi predpismi prijatými členskými štátmi na vykonávanie 
príslušného sektorového práva Únie a opatrení týkajúcich sa osobitne PEPP. Nariadenie o PEPP 
v článku 4 ďalej upravuje zmluvu o PEPP a to jej obsah a minimálne náležitosti. Nariadenie o PEPP je 
tak v skutočnosti prvou reguláciou finančného produktu, pričom nereguluje osoby, ktoré ho poskytujú. 
Nariadenie o PEPP je zamerané takmer výlučne na to, ako má byť produkt dizajnovaný (vytváraný), 
registrovaný a distribuovaný.  

Kapitola III. Nariadenia o PEPP upravuje proces registrácie a obsah žiadosti. PEPP možno poskytovať a 
distribuovať v Únii len v prípade, že bol zaregistrovaný v centrálnom verejnom registri, ktorý vedie 
orgán EIOPA v súlade s článkom 13 Nariadenia o PEPP. Žiadosť o registráciu PEPP môžu podať len 
finančné inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie alebo boli zaregistrované podľa práva Únie 
stanoveným v článku 6 ods. 1 Nariadenia o PEPP.  

Žiadosť s prílohami sa podáva vnútroštátnemu orgánu (v prípade Slovenska je týmto orgánom práve 
Národná banka Slovenska). Musí byť podaná oprávneným žiadateľom (finančné inštitúcie). 
Vnútroštátny orgán do 15 dní posúdi úplnosť žiadosti. V prípade ak nie je úplná, informuje o 
dodatočnej lehote na doplnenie žiadosti. Ak je žiadosť úplná, informuje žiadateľa (písomne) a 
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pokračuje v konaní. Rozhodnutie o registrácii je do 3 mesiacov ak poskytovateľom PEPP je oprávnená 
finančná inštitúcia, dokumenty k žiadosti sú spracované v súlade s nariadením PEPP. Do 5 dní odo dňa 
rozhodnutia poskytne vnútroštátny orgán informáciu a dokumenty EIOPA-e na zverejnenie v 
centrálnom registri PEPP (článok 13 Nariadenie o PEPP). EIOPA zaregistruje PEPP a do 5 dní informuje 
späť vnútroštátny orgán, ktorý informuje žiadateľa o registráciu PEPP. V prípade, ak príslušné orgány 
registráciu odmietnu, vydajú odôvodnené rozhodnutie, voči ktorému je možné sa odvolať (podľa 
vnútroštátneho práva). 

Registrácia PEPP je platná vo všetkých členských štátoch. Oprávňuje poskytovateľa PEPP na 
poskytovanie a distribútora PEPP na distribuovanie PEPP zaregistrovaného v centrálnom verejnom 
registri podľa článku 13 Nariadenia o PEPP.  

Sporitelia PEPP majú právo používať službu prenositeľnosti, ktorá im poskytuje právo prispievať na 
existujúci účet PEPP, a to aj po zmene bydliska do iného členského štátu. Poskytovatelia PEPP 
poskytujú službu prenositeľnosti podľa článku 17 Nariadenia o PEPP sporiteľom PEPP, ktorí u nich majú 
účet PEPP, a ktorí o túto službu požiadali, a poskytnúť PEPP KID pre podúčet zodpovedajúceho 
členskému štátu. Ak poskytovatelia PEPP poskytujú službu prenositeľnosti sporiteľom PEPP podľa 
článku 17 Nariadenia o PEPP, nový podúčet musí spĺňať právne požiadavky a podmienky podľa článkov 
47 a 57 Nariadenia o PEPP stanovené pre PEPP na vnútroštátnej úrovni členským štátom nového 
bydliska sporiteľa PEPP. Všetky transakcie na účte PEPP sa následne zapisujú na príslušný podúčet. 
Príspevky na podúčet a výbery z neho môžu podliehať osobitným zmluvným podmienkam. 
Poskytovatelia PEPP môžu zabezpečiť súlad s požiadavkami podľa odseku 1 článku 19 Nariadenia 
o PEPP (schopnosť vytvoriť podúčty pre príspevky z rôznych členských štátov EÚ v súlade s daňovým 
režimom podľa príslušného členského štátu EÚ) aj tým, že vytvoria partnerstvo s iným registrovaným 
poskytovateľom PEPP, a to bez toho, aby bolo dotknuté príslušné sektorové právo podľa ods. 2 článku 
19 Nariadenia o PEPP. Ak poskytovateľ PEPP nie je schopný zabezpečiť otvorenie nového podúčtu 
zodpovedajúceho členskému štátu nového bydliska sporiteľa PEPP, sporiteľovi PEPP je umožnené 
bezplatne zmeniť poskytovateľa PEPP alebo aj naďalej prispievať na posledný otvorený účet.  

PEPP môžu na území hostiteľského členského štátu poskytovať poskytovatelia PEPP a distribuovať 
distribútori PEPP na základe slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa, pokiaľ tak robia v 
súlade s príslušnými predpismi a postupmi stanovenými v práve Únie, ktoré sa na ne vzťahujú a po 
oznámení úmyslu otvoriť podúčet pre tento hostiteľský členský štát podľa článku 21 Nariadenia o PEPP. 
Podľa článku 21 Nariadenia o PEPP musí poskytovateľ PEPP otvorenie podúčtu oznámiť domovskému 
regulátorovi a predloží mu nasledovné dokumenty:  

• štandardné zmluvné podmienky zmluvy o PEPP podľa článku 4 Nariadenia o PEPP vrátane 
prílohy pre nový podúčet; 

• PEPP KID, v ktorom sú uvedené osobitné požiadavky na podúčet zodpovedajúce novému 
podúčtu v súlade s článkom 28 ods. 3 písm. g) Nariadenia o PEPP; 

• výkaz dávok PEPP podľa článku 36 Nariadenia o PEPP; 

• v náležitých prípadoch informácie o dohodách podľa článku 19 ods. 2 Nariadenia o PEPP. 

Poskytovateľ PEPP je povinný na svojom webovom sídle informovať sporiteľov o možnosti zmeny 
poskytovateľa, ktorú môže sporiteľ vykonať na základe špecifického súhlasu (nie však vo výplatnej fáze 
ak sa poskytuje anuita) a najskôr po 5 rokoch. Náklady so zmenou poskytovateľa PEPP sú obmedzené 
na skutočné administratívne náklady vzniknuté poskytovateľovi PEPP a nepresiahnu 0,5 % príslušných 
súm alebo peňažnej hodnoty nepeňažného majetku, ktoré sa majú previesť prijímajúcemu 
poskytovateľovi PEPP. Avšak členské štáty môžu stanoviť nižší percentuálny podiel odplát a nákladov, 
než je uvedené v Nariadení o PEPP, a iný percentuálny podiel pre prípady, keď poskytovateľ PEPP 
povolí sporiteľom PEPP zmeniť poskytovateľa PEPP častejšie, ako je stanovené v článku 52 ods. 3 
Nariadenia o PEPP. Následne poskytovateľ PEPP prevedie všetky informácie súvisiace so všetkými 
podúčtami účtu PEPP vrátane požiadaviek na vykazovanie. Samotný presun je iniciovaný novým 
poskytovateľom PEPP. Zmena poskytovateľa PEPP je upravená v Nariadení o PEPP v kapitole VII.  
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Oblasť distribúcie PEPP je upravená článkom 23 Nariadenia o PEPP, ktorý upravuje režim distribúcie 
pre rôzne druhy poskytovateľov PEPP a distribútorov PEPP. Poisťovne a investičné spoločnosti môžu 
distribuovať aj PEPP, ktoré nevytvorili, a to podľa článku 10 ods. 2 Nariadenia o PEPP.  

Ostatní distribútori v súlade s príslušným vnútroštátnym právom (v podmienkach SR je to najmä zákon 
o cenných papieroch - ZoCP, najmä §71m až §73a), ktorým sa vykonávajú pravidlá uvádzania 
finančných nástrojov na trh a ich distribúcie stanovené v článku 16 ods. 3 prvom pododseku a v 
článkoch 23, 24 a 25 smernice 2014/65/EÚ (MiFID), s výnimkou článku 24 ods. 2 a článku 25 ods. 2, 3 
a 4. 

Poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP musia dodržiavať Nariadenie o PEPP, ako aj príslušný 
prudenciálny režim, ktorý sa na nich vzťahuje podľa právnych predpisov uvedených v článku 6 ods. 1 a 
článku 10 ods. 2 Nariadenia o PEPP. Finančné inštitúcie, ktoré môžu podať žiadosť o udelenie povolenia 
pre PEPP sú inštitúcie regulované na úrovní EÚ, no ich regulácia je však z hľadiska požiadaviek rozdielna 
(napr. poisťovne postupujú podľa komplexného režimu Solventnosť II, kým IORP inštitúcie postupujú 
podľa miernejšieho režimu Solventnosť I a pod.). A teda keď rôzni poskytovatelia PEPP budú podliehať 
rôznym regulačným požiadavkám, môže dôjsť k regulačnej arbitráži (napr. v oblasti konkurencie). 

Poskytovatelia PEPP sprístupnia distribútorom PEPP všetky príslušné informácie o PEPP a o postupoch 
na schvaľovanie produktu vrátane určeného cieľového trhu PEPP. Okrem PEPP KID poskytovatelia a 
distribútori PEPP poskytnú potenciálnym sporiteľom PEPP odkazy na verejne dostupné správy o 
finančnej situácii poskytovateľa PEPP vrátane jeho solventnosti, čím sa potenciálnym sporiteľom PEPP 
umožní jednoduchý prístup k týmto informáciám. Poskytovatelia a distribútori PEPP poskytnú 
informácie o minulej výkonnosti investičnej možnosti sporiteľa PEPP, za obdobie minimálne 
posledných 10 rokov, alebo v prípadoch, keď bol PEPP poskytovaný na menej ako 10 rokov, ktorá sa 
týka všetkých rokov, počas ktorých bol PEPP poskytovaný. Informácie o minulej výkonnosti musí 
dopĺňať vyhlásenie „minulá výkonnosť nie je zárukou budúcej výkonnosti“. 

Sporiaca fáza je založená na tzv. „Client best interest princípe“ (prudenciálnych pravidlách správy), ESG 
faktoroch (prehľad o ratingu podľa kritérií environmentálnej, spoločenskej a dobrej správy) a majetok 
sa obchoduje na regulovaných trhoch (princíp obozretnosti pri OTC – „over-the-counter“ cenných 
papieroch, t.j. mimo hlavnú burzu). Základným princípom sporiacej fázy je bezpečnosť, kvalita, likvidita 
a výnosnosť portfólia ako celku. Derivátové obchody na riadenie rizika a efektivitu portfólia sú možné 
v rozsahu, v akom tieto nástroje prispievajú k znižovaniu investičných rizík alebo efektívnemu riadeniu 
portfólia. Riadenie rizika koncentrácie a diverzifikácia majetku sa náležite rozkladá tak, aby sa predišlo 
nadmernému spoliehaniu sa na akékoľvek konkrétne aktívum, emitenta alebo skupinu subjektov a 
kumulácii rizika v portfóliu ako celku. Nariadenie o PEPP zároveň zakazuje investovanie do 
nespolupracujúcich jurisdikcií (zoznam uvedený v článku 9 AML smernice (EÚ) 2015/849). Poskytovateľ 
PEPP nevystavuje sám seba a ani majetok pod správou nadmernému pákovému efektu. Ak existujú 
prísnejšie sektorové pravidlá (kvalitatívne aj kvantitatívne) pre príslušných poskytovateľov, uplatňujú 
sa tie. 

V prípade výplatnej fázy jednotlivé členské štáty môžu určiť dôchodkový vek, vek predčasného 
dôchodku alebo minimálnu dobu sporenia pre vstup do PEPP, ale aj výšku výplaty cez jednorazové 
vyrovnanie, inak platí nariadenie PEPP a  môžu zvýhodniť (daňovo, odvodovo, stimulmi) výplatné 
produkty. V tomto smere tak majú členské štáty veľmi silnú právomoc na obmedzenie produktu PEPP 
na svojom území. Nariadenie o PEPP stanovuje nasledovné povolené produkty pre výplatnú fázu:  

I. Anuita 
II. Jednorazové vyrovnanie 

III. Postupné čerpanie 
IV. Kombinácia a) až c) 

Forma výplaty sa volí v zmluve (respektíve rôzne pre každý podúčet). Na začiatku výplatnej fázy 
dostane sporiteľ osobný dôchodkový plán udržateľného využívania majetku naakumulovaného na 
podúčtoch PEPP, pričom poskytovateľ zohľadní minimálne: 
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• hodnotu majetku naakumulovaného na podúčtoch PEPP; 

• celkovú sumu iných nadobudnutých dôchodkových nárokov a 

• dlhodobé požiadavky a potreby sporiteľa PEPP súvisiace s dôchodkom. 

V prípade ochrany investorov, respektíve sporiteľov podľa kapitoly VI Nariadenia o PEPP, 
poskytovatelia PEPP zriadia depozitár pre potreby úschovy majetku, zavedú vhodné a účinné postupy 
vybavovania sťažností (platí aj pre distribútorov PEPP), môžu ponúkať krytie biometrického rizika pre 
potreby krytia rizík spojených s úmrtím, zdravotným postihnutím a/alebo dlhovekosťou sporiteľov a v 
súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ sa zavedú primerané, nezávislé, 
nestranné, transparentné a účinné postupy alternatívneho riešenia sporov na urovnanie sporov medzi 
klientmi PEPP a poskytovateľmi PEPP alebo distribútormi PEPP, ktoré sa týkajú práv a povinností 
vyplývajúcich z Nariadenia o PEPP. Avšak napríklad požiadavka na vymenovanie depozitára môže 
najmä menším investičným spoločnostiam zvýšiť náklady na poskytovanie PEPP čo sa môže prejaviť na 
ich konkurencieschopnosti.  

Investičné stratégie, techniky zmierňovania rizika a stratégia celoživotného cyklu 

Poskytovatelia PEPP môžu vytvoriť maximálne 6 investičných možností, t.j. základný PEPP a 5 
alternatívnych možností. Všetky investičné možnosti musia obsahovať záruky na majetok alebo 
techniky zmierňovania rizika. Poskytnutie záruk na majetok podlieha príslušnému sektorovému právu 
podľa poskytovateľa PEPP. Investičná možnosť so zárukou na majetok je možné poskytovať len v 
spolupráci s bankou, poisťovňou alebo zaisťovňou, ktoré môžu takúto záruku poskytovať podľa 
sektorového práva. Sporiteľ PEPP môže zmeniť investičnú možnosť, a ak tak urobí po 5 rokoch, je 
bezplatná (ak bola ponúknutá poskytovateľom, môže aj skôr). Poskytovateľ PEPP ešte pred samotným 
spustením produktu je povinný otestovať stratégiu celoživotného cyklu, a to v oblastiach odolnosti, 
spoľahlivosti a konzistentnosti vzhľadom na SRI (súhrnný index rizika). Investičné pravidlá upravuje 
článok 41 Nariadenia o PEPP. 

Hlavnou myšlienkou techník zmierňovania rizika je, aby investičné stratégie pre PEPP boli navrhnuté 
tak, aby bolo možné vytvoriť stabilný a primeraný budúci individuálny dôchodkový príjem z PEPP. 
Všetky techniky zmierňovania rizika, či už sa uplatňujú v rámci základného PEPP alebo alternatívnych 
investičných možností, musia byť spoľahlivé, odolné a konzistentné s rizikovým profilom príslušnej 
investičnej možnosti. Techniky zmierňovania rizika používajú napríklad postupnú zmenu expozície voči 
akciovým zložkám s cieľom zmierniť finančné riziká investícií pre jednotlivé vekové skupiny vzhľadom 
na zostávajúce obdobie sporenia (tzv. stratégia životného cyklu), tvorbu rezerv z príspevkov alebo 
výnosov z investícií, či iných záruk na ochranu proti investičným stratám.  

Techniky zmierňovania rizika sú vypracované tak, aby sa dosiahol cieľ zabezpečiť stabilný a primeraný 
individuálny budúci dôchodkový príjem z PEPP, pričom sú zohľadnené očakávané zostávajúce obdobia 
individuálnej sporiacej fázy sporiteľa PEPP, respektíve skupiny sporiteľov PEPP, a zvolenú možnosť 
vyplatenia sporiteľov PEPP. Na dosiahnutie týchto cieľov sú techniky zmierňovania rizík navrhnuté 
podľa Článku 14 ods. 2 nasledovne: 

a. zabezpečiť, aby očakávaná strata definovaná ako schodok medzi predpokladaným súčtom 
príspevkov a predpokladaným naakumulovaným majetkom na konci sporiacej fázy nebola 
vyššia ako 20 % v stresovom scenári, ktorý sa rovná piatemu percentilu rozdelenia (to 
znamená, že v 5-tich percentách všetkých simulácií nesmie strata prekročiť výšku 20% súčtu 
príspevkov počas celej doby sporenia); 

b. docieliť prekonanie ročnej miery inflácie s pravdepodobnosťou aspoň 80 % počas 40-ročnej 
sporiacej fázy (to znamená, že stratégia musí byť schopná v 80% všetkých simulácii prekonať 
inflačný koeficient za 40-ročné obdobie sporenia); 

c. zohľadniť výsledky stochastického modelovania (to znamená, že samotná investičná stratégia 
musí byť testovaná z využitím stochastického modelovania, t.j. využitia prvku náhody pri 
modelovaní základných parametrov výnosu tried aktív, inflácie a príspevkov). 
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Regulácia produktu PEPP teda vyžaduje pri samotnom dizajne a pred schválením produktu PEPP 
regulátorom, aby poskytovateľ PEPP navrhované investičné stratégie otestoval stochastickým 
modelom. Výkonnosť investičnej stratégie musí zabezpečiť to, aby rozdiel medzi súčtom príspevkov a 
očkovanými naakumulovanými úsporami podľa vekových kohort (vzhľadom na stratégiu celoživotného 
cyklu) na 5. percentile simulácií nebol vyšší ako 20% a zároveň investičná stratégia musí prekonať 
stochasticky modelovanú infláciu podľa bodu b). Poskytovateľ PEPP už pri samotnom navrhovaní 
investičných stratégií potrebuje zostaviť stochastický model a vykonať forward-test investičnej 
stratégie stresovým scenárom (5. percentil rozdelenia).   

V prípade ak v základnom PEPP nie je poskytnutá záruka podľa článku 13 RTS, poskytovateľ PEPP 
použije investičnú stratégiu, ktorou sa pri zohľadnení výsledkov stochastického modelovania 
zabezpečuje návratnosť majetku na začiatku výplatnej fázy a počas výplatnej fázy s 
pravdepodobnosťou aspoň 92,5 %. Ak je zostávajúca sporiaca fáza pri začatí základného PEPP kratšia 
alebo rovná 10 rokom, môže sa pri uplatňovaní investičnej stratégie použiť pravdepodobnosť aspoň 
80 %.  

Medzi techniky zmierňovania rizík patrí stratégia celoživotného cyklu. Stratégia celoživotného cyklu 
počas sporiacej fázy upravuje expozície voči akciovým (kapitálovým) a dlhovým nástrojom vzhľadom 
na zostávajúcu dobu sporivého horizontu, respektíve veku sporiteľa PEPP. To znamená, že u sporiteľov 
s dlhým sporivým horizontom je väčší podiel akciovej zložky ako u sporiteľov starších s kratším 
sporivým horizontom a teda stratégia celoživotného cyklu umožňuje sporiteľom v nižšom veku 
využívať výhody rizikových investičných stratégií, ktoré sa často spájajú aj s možnosťou dosiahnutia 
vyššieho zisku. 

Ďalšou technikou zmierňovania rizík je tvorba rezerv, ktorá v čase pozitívnych výnosov z investícií tvorí 
rezervy z príspevkov sporiteľov PEPP alebo výnosov z investícií. V takomto prípade poskytovatelia PEPP 
transparentným a zrozumiteľným spôsobom stanovujú v zmluve o PEPP pravidlá prideľovania 
naakumulovaného majetku a výnosov z investícií na účet jednotlivých sporiteľov PEPP, do rezervných 
fondov a z rezervných fondov a v náležitých prípadoch aj príslušnej skupine sporiteľov PEPP, ktoré je 
upravené článkom 16 RTS. 

Záruky minimálneho výnosu podľa článku 17 RTS tiež radíme medzi techniky zmierňovania rizík, kde 
poskytovateľ PEPP musí v informačných dokumentoch jasne opísať vlastnosti záruky vrátane jej limitov 
a prahových hodnôt a zároveň uvádza, či sa záruka vzťahuje na výnosy upravené o infláciu alebo na 
nominálne výnosy. 

Informačné povinnosti 

Informačné povinnosti sú tvorené dvomi základnými dokumentami, a to (i) dokument s kľúčovými 
informáciami o celoeurópskom dôchodkovom produkte (PEPP KID) a (ii) výkaz dávok PEPP, ktorý má 
za úlohu informovať o nadobudnutých nárokoch, naakumulovanom kapitáli, o prognózach pre 
dôchodkové dávky, o plných alebo čiastočných zárukách v rámci systému PEPP a prípadnej povahe 
záruk a mechanizmov na ochranu jednotlivých nadobudnutých nárokov ako aj o nákladoch 
odpočítaných poskytovateľom PEPP za posledných 12 mesiacov.  

Vzhľadom na dôležitosť jednotlivých informácií a informačných prvkov majú oba dokumenty striktne 
a nemeniteľne stanovenú štruktúru a poradie informácií tak, aby tie najdôležitejšie informácie boli 
neprehliadnuteľné. Vzhľadom na charakter produktu a jeho distribúciu aj prostredníctvom 
elektronickej formy je možné využiť vrstvenie (layering) informácií prostredníctvom odkazov na ďalšie 
vrstvy (webové podstránky).  

Vrstvenie informácií pomáha sporiteľom ľahko sa v informáciách orientovať a sporiteľ tak zostáva 
motivovaný pokračovať vo využívaní kognitívnych funkcií, ktoré sú nevyhnutné pre formovanie 
optimálneho rozhodnutia či porozumeniu produktu, kde napríklad právne a zložitejšie informácie by 
mali byť poskytované v nižších vrstvách. Princíp vrstvenia informácií nezabraňuje úplnosti 
poskytovaných informácií, ale navrhuje poskytnutie ďalších informácií vo vrstvách tak, aby sa 
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postupovalo od jednoduchších a priamočiarejších informácií k zložitejším informáciám. Závery 
behaviorálnych výskumov poukazujú na dôležitosť vrstvenia informácií vzhľadom na fakt, že sporiteľa 
ľahko odrádza, ak narazí na obsiahle ťažké texty a nejednoznačnosti, ktorým nerozumie (Hartley 
a Trueman, 1983; Antolín a Severinson, 2010). Všetky informácie v KID PEPP a výkaze PEPP musia byť 
podané stručným, jasným a ľahko pochopiteľným spôsobom. V prípade úpravy rozloženia, prioritizácie 
informácií a poňatí podania informácií sú prístupy k tvorbe „off-line“ (listinná podoba) a „on-line“ 
(elektronický) obsahu rozdielne. Vrstvenie, t.j. postupné detailnejšie rozoberanie potrebných 
informácií pre sporiteľa, je efektívnejšie z pohľadu pochopenia informácií práve v online svete, kde 
podľa Nariadenia o PEPP a RTS je najväčší dôraz kladený práve na prvú resp. hlavnú vrstvu. 

 

Obrázok 20 Informačné dokumenty v „off-line“ a „on-line“ prostredí 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2021 

 

Avšak samotná forma vrstvenia informácií musí mať takú formu, aby neodrádzala pozornosť sporiteľa 
od obsahu a dôležitých informácií (ako napríklad poplatky alebo krytie biometrického rizika). Preto je 
poradie informácií v KID PEPP a výkaze PEPP upravené článkom 28, článkom 35, článkom 36 a článkom, 
37 Nariadenia o PEPP. V prípade elektronického podávania informácií je vrstvenie (layering) informácií 
navrhnuté tak, aby z každej oblasti boli na prvej vrstve (hlavnej vrstve) tie najdôležitejšie informácie. 
Ďalšie informácie sa môžu poskytnúť v dodatočných podrobnejších vrstvách. Pri použití elektronickej 
formy je možné používať automaticky otváracie okná a odkazov na nižšie vrstvy. V prípade tlače 
dokumentu, musí byť možné vytlačiť ho na jednu stranu (formát A4).  

I. PEPP KID 
o  listinná podoba: 

i. Článok 28 Nariadenia o PEPP; 
ii. Oddiel „O aký produkt ide“ – článok 3 ods. 1-10 RTS;  

iii. Oddiel „Aké sú riziká a čo môžem získať?“ – článok 4 ods. 1-5 RTS; 
iv. Oddiel „Aké sú náklady?“ – článok 5 ods. 1-3  RTS. 

o  prvá vrstva poskytovaná online10: 
i. Článok 28 Nariadenia o PEPP 

ii. Oddiel „O aký produkt ide“ – článok 3 ods. 11 RTS;  
iii. Oddiel „Aké sú riziká a čo môžem získať?“ – článok 4 ods. 6 RTS; 
iv. Oddiel „Aké sú náklady?“ – článok 5 ods. 4  RTS. 

 
10 Ďalšie informácie uvedené v odsekoch upravujúcich listinnú podobu sa môžu poskytnúť v dodatočných 
podrobnejších vrstvách cez odkazy na nižšie vrstvy, alebo automaticky otváracích okien. 
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Tvorcovia PEPP zodpovedajú za správnosť dokumentu s kľúčovými informáciami o PEPP. Navrhovaný 
dokument PEPP KID by mal neskôr nahradiť a prispôsobiť dokument s kľúčovými informáciami pre 
štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIPs 
produkty)11. PEPP KID radíme k predzmluvnej dokumentácii PEPP pre každú alternatívnu investičnú 
možnosť, ktorý je vypracovaný v úradnom jazyku štátu, v ktorom sa PEPP distribuuje (alebo v inom 
jazyku, ktorý akceptujú príslušné orgány uvedeného členského štátu). Avšak poskytovatelia PEPP 
predkladajú PEPP KID v súlade s prílohou I. RTS tak, aby bola zachovaná štandardná štruktúra PEPP KID. 
V prípade, ak sa informácie predkladajú v elektronickom formáte, môže sa vzor stanovený v uvedenej 
prílohe upraviť len tak, aby umožňoval vrstvenie (layering) informácií s minimálnym obsahom prvej 
vrstvy podľa odsekov uvedených vyššie. Zároveň, vždy keď dôjde k zmene, poskytovatelia PEPP 
preskúmajú informácie obsiahnuté v PEPP KID v súlade s článkom 30 ods. 1 Nariadenia o PEPP, ale vždy 
aspoň raz za 12 mesiacov. Pri vykonávaní preskúmania PEPP KID sa sleduje najmä či sú informácie 
obsiahnuté v PEPP KID v súlade so všeobecnými požiadavkami na formu a obsah podľa článkov 26, 27 
a 28 Nariadenia o PEPP a s osobitnými požiadavkami na formu a obsah stanovenými v článku 6 RTS ako 
aj či sa riziká a výnosy PEPP zmenili. Ak áno, preskúmava sa, či má takáto zmena účinok, ktorý si 
vyžaduje presun PEPP do novej triedy súhrnného ukazovateľa rizika (SRI). V prípade zistených zmien, 
poskytovateľ PEPP KID reviduje a zverejní na svojej webovej stránke.  

II. Výkaz PEPP 
o  listinná podoba: 

i. Článok 35 ods. 1 a 2  a článok 36 Nariadenia o PEPP 
ii. Článok 10 RTS 

o  prvá vrstva poskytovaná online12: 
i. Odsek 1 písm. a), b), d) a e) RTS 

Vzor listinnej podoby výkazu dávok PEPP je obsiahnutý v prílohe II. RTS, kde  je  poradie oddielov, názvy 
a prezentačné nástroje alebo grafy a ikony stanovené vo vzore povinné dodržiavanie poskytovateľmi 
PEPP. Nariadenie o PEPP a RTS upravuje štruktúru, poradie a dôležitosť informácií, nie však dizajn 
samotných informačných dokumentov. Dizajn informačných dokumentov si poskytovatelia PEPP 
aplikujú sami, vzhľadom na ich design manuál, avšak pochopiteľnosť, štruktúra či poradie prvkov musí 
byť v súlade s Nariadením o PEPP a RTS. 

K tvorbe uceleného obrazu o akomkoľvek finančnom produkte zároveň aj dôležitým prvkom v oblasti 
informovania sú náklady, ktoré na základe Nariadenia o PEPP a RTS poskytovateľ PEPP musí uvádzať 
tak ako aj vo výpise PEPP ale aj v PEPP KID. V prípade základného PEPP sú náklady a odplaty upravené 
článkom 45 ods. 2 Nariadenia o PEPP a článkom 13 a 13 a nesmú presiahnuť ročne 1 % 
naakumulovaného majetku. Náklady a poplatky zahŕňajú najmä tieto náklady: 

(i) administratívne náklady,  
(ii) investičné náklady a  
(iii) distribučné náklady. 

Všetky predpoklady vo výkaze PEPP podľa článku 10 odseku 1 RTS musia byť v súlade s Prílohou III. RTS, 
ktorá upravuje vstupy, predpoklady a metodiku stochastického modelu, ktorý slúži na pretestovanie 
investičných stratégií a tvorbu odhadov budúcich dôchodkových nárokov.  

Vstupy, predpoklady a metodika stochastického modelovania  

Naplnenie informačných dokumentov, ale aj otestovanie investičných stratégií si vzhľadom na obsah 
a pokyny vyplývajúce z Nariadenia o PEPP a RTS vyžadujú stochastické modelovanie. Stochastický 
simulačný model môžeme v jednoduchosti charakterizovať ako súbor matematických a logických 

 
11 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 
12 Ďalšie informácie uvedené v odsekoch upravujúcich listinnú podobu sa môžu poskytnúť v dodatočných 
podrobnejších vrstvách cez odkazy na nižšie vrstvy, alebo automaticky otváracích okien. 
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vzťahov, ktoré skúmajú správanie jednotlivých veličín (napríklad inflácia) v čase. Jeden z charakterov 
stochastického modelovania sú náhodné vplyvy založené na pravdepodobnosti nastatia určitého javu 
(napríklad ekonomická recesia). Stochastické modelovanie tak môžeme charakterizovať ako metódu 
modelovania, ktorá pracuje s veličinami, u ktorých sa s určitou pravdepodobnosťou predpokladajú 
zmeny. Stochastický model je teda nástroj na modelovanie a odhadovanie rozdelenia 
pravdepodobností nastatia potenciálnych výsledkov (napríklad hodnota naakumulovaných úspor) na 
základe náhodných zmien v jednom alebo viacerých vstupov v priebehu času počas modelovania. 
Výsledky simulácie sú následne zaznamenané a následne sa simulácia mnohonásobne opakuje (tisíce 
a viac opakovaní) s novým súborom veličín. Na konci tohto procesu sú výstupy (výsledky) usporiadané 
zostupne/vzostupne podľa frekvencie výskytu, čo následne umožní ukázať na najpravdepodobnejšie 
hodnoty a odhady výsledkov (priaznivý, neutrálny - scenár najlepšieho odhadu a nepriaznivý scenár, 
prípadne stresový scenár na veľmi nízkych hladinách pravdepodobnosti). 

 

Obrázok 21 Predpoklady a stochastické modelovanie parametrov produktu PEPP 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2021 

 

Základný PEPP ako aj alternatívne investičné možnosti sa zatrieďujú do štyroch kategórií súhrnného 
ukazovateľa rizika (SRI) podľa prílohy III. Časti I. RTS. Zaradenie do jednotlivých skupín SRI sa realizuje 
na základe: 

(i) rizika nevrátenia príspevkov upravených o infláciu,  
(ii) očakávaného poklesu a  
(iii) porovnávania s očakávanými odmenami, pokiaľ ide o dosiahnutie určitej úrovne dávok 

PEPP, a to podľa potreby na začiatku výplatnej fázy alebo počas nej.  

Výpočet samotných kategórií súhrnného ukazovateľa rizika je založené na stochastickom modelovaní 
inflácie, rozsahu očakávaného naakumulovaného majetku na konci sporiaceho obdobia sporiteľa, 
úrovne príspevkov. Pre potreby vytvorenia súhrnného ukazovateľa rizika poskytovatelia PEPP 
porovnajú dve rizikové kategórie a v prípade, že sa hodnota kategórie líši, zvolia si kategóriu s vyšším 
rizikom a porovnajú výslednú kategóriu rizika s hodnotou kategórie výnosov pre poskytovateľa PEPP 
s cieľom doplniť informácie podľa článku 4 ods. 1 RTS (oddiel „Aké sú riziká a čo môžem získať?“ 
v informačnom dokumente PEPP KID), pričom porovnajú výnosnosť investičnej možnosti vo vzťahu 
k jej rizikovosti. 
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Očakávané dávky PEPP musia byť odhadnuté stochastickým modelovaním a musia zohľadňovať tieto 
parametre podľa prílohy III. ods. 9 RTS: 

a. štandardizované alebo personalizované úrovne príspevkov; 
b. dĺžku sporiacej fázy; 
c. v relevantných prípadoch očakávanú dĺžku života priemerného sporiteľa PEPP; 
d. trendy rastu miezd; 
e. očakávané nominálne výnosy z investícií v súlade s investičnou stratégiou a pridelením 

strategických investícií; 
f. ročnú mieru inflácie  
g. úrovne nákladov. 

Na správanie sporiteľov, ako aj na hodnotu naakumulovaných úspor, vplýva makroekonomické 
prostredie ako je napríklad vývoj cien akciových indexov, inflácie, vývoj cien dlhopisov, ale aj 
nezamestnanosti, ktoré vplývajú na vývoj úrokových sadzieb, kreditných rozpätí či kapitálové výnosy. 
Poskytovatelia PEPP používajú ročnú mieru inflácie podľa postupu Vašičeka s jedným faktorom (model 
je opísaný v prílohe III. RTS, časť II., ods. 24 - 26) a môžu zvážiť použitie modulárneho prístupu na 
stochastický výpočet aspoň (i) nominálnej úrokovej miery, (ii) kreditných rozpätí vrátane migrácie 
a zlyhania a (iii) kapitálových výnosov. Vplyv inflácie je podstatným faktorom nielen pri stochastickom 
modelovaní a zachovaní vzťahov medzi makroekonomickými premennými, ale aj v oblasti 
informovania sporiteľov, keďže aj samotné hodnoty v PEPP KID a výkaze PEPP sú upravené o infláciu 
a vyjadrené v reálnych hodnotách.  

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje sporiacu fázu ako aj konečný objem naakumulovaných 
úspor, sú okrem dĺžky sporiacej fázy práve trendy rastu miezd, respektíve vývoj celoživotnej príjmovej 
funkcie sporiteľa. Mnoho výskumov poukazuje na fakt, že trendy rastu miezd (vývoj celoživotnej 
príjmovej funkcie) sú závislé od veku, pohlavia a hlavne vzdelania (respektíve povolania), na čo 
poukazuje množstvo výskumov realizovaných v spomínanej oblasti (Guvenen, 2009; Julian a Kominski, 
2011; Guvenen a Smith, 2014; Šebo et al. 2015; Balco et al., 2018; Fodor a Cenker, 2019; Šebo, Králik 
a Danková, 2019). Od príjmu jednotlivca a následných trendov rastu, respektíve poklesu (napríklad 
v období nezamestnanosti či starostlivosti o dieťa) závisí aj výška a počet zaplatených príspevkov, čo je 
v prípade sporiacej schémy dôležitým faktorom. Poskytovatelia PEPP v prípade potreby zvážia rast 
reálnych miezd v rôznych členských štátoch, pričom zvážia údaje Eurostatu a zohľadnia skutočnosť, že 
reálne mzdy sa v počiatočnom období kariéry sporiteľa PEPP výrazne zvyšujú a v neskorších obdobiach 
zaznamenávajú výrazne nižší rast alebo straty, ktoré sú definované v Prílohe III. RTS, časť II., ods. 27 - 
28. 

Následne sú očakávané dávky prezentované v troch scenároch na základe rozptylu stochasticky 
modelovaných očakávaných dávok: 

a. priaznivý scenár, ktorý predstavuje 85. percentil 
b. scenár najlepšieho odhadu, ktorý predstavuje 50. percentil, 
c. nepriaznivý scenár, ktorý predstavuje 15. percentil a  
d. stresový scenár, ktorý predstavuje 5. percentil (pre potreby testovania investičných možností 

a naplnenia cieľov zmierňovania rizík). 

V prípade, že poskytovatelia PEPP nedisponujú vlastným stochastickým modelom, v prílohe III. RTS, 
časť II., sú uvedené pravidlá určovania predpokladov týkajúcich sa prognóz dôchodkových dávok 
a konkrétnych vzorcov určených na stochastické modelovanie, ktoré môžu poskytovatelia PEPP 
používať.  

V oboch informačných dokumentoch sú poskytovatelia PEPP povinní uvádzať náklady spojené s PEPP. 
V PEPP KID poskytovateľ PEPP uvádza celkové ročné náklady, ktoré zahŕňajú všetky náklady vzniknuté 
a účtovateľné náklady do 12 mesiacov v peňažnom vyjadrení a ako percentuálny podiel 
predpokladaného naakumulovaného majetku po 12 mesiacoch. V prípade potreby sa tieto sumy môžu 
vypočítať ako priemerné celkové ročné náklady počas trvania zmluvy o PEPP. Výpočet zloženého 
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účinku nákladov vychádza zo 40-ročného sporiaceho obdobia založeného na mesačných príspevkoch 
vo výške 100 EUR a na predpokladanom naakumulovanom majetku podľa scenára najlepšieho odhadu 
(50. percentilu simulácií), a to podľa Prílohy III. RTS, časti III., ods. 29. 

Vo výkaze dávok PEPP poskytovateľ PEPP uvádza odhadovaný vplyv nákladov na konečné dávky PEPP 
pomocou prístupu „zníženia hodnoty“ (z angl. „reduction-in-wealth“ – RiW princíp). Prístup „zníženia 
hodnoty“ sa vypočíta ako rozdiel medzi predpokladanými naakumulovanými úsporami na konci 
sporenia a predpokladanými naakumulovanými úsporami na konci sporiaceho obdobia v scenári bez 
uplatnenia poplatkov/nákladov. Rozdiel sa zverejňuje v peňažnom a percentuálnom vyjadrení vo 
vzťahu k plánovaným naakumulovaným úsporám podľa Prílohy III. RTS, časti III., ods. 30. 

Poskytovatelia PEPP uplatňujú stochastické modelovanie podľa prílohy III. RTS pre nasledujúce články 
RTS: 

• Článok 3 – PEPP KID Oddiel s názvom „O aký produkt ide?“;  

• Článok 4 – PEPP KID Oddiel s názvom „Aké sú riziká a čo môžem získať?“,  

• Článok 5 – PEPP KID Oddiel s názvom „Aké sú náklady?“,  

• Článok 10 – Predkladanie výkazu dávok PEPP a  

• Článok 14 – Cieľ techník zmierňovania rizík. 

Nariadenie o PEPP ako aj RTS sú teda primárne zamerané na reguláciu produktu PEPP a určujú jednotný 
prístup k prezentovaniu informácií a najmä modelovaniu odhadu týchto informácií prostredníctvom 
stochastického modelovania, ktoré je značne robustnejšie ako jednoduché deterministické metódy 
využívané napríklad pri odhadoch hodnoty investície UCITS produktov (podielových fondov) alebo PRIIPs 
produktov.  

 

Regulácia investičných stratégií - Testovanie investičných stratégií pre základný PEPP 
 

Diskusie o optimálnom procese sporenia počas celého životného cyklu sú nezastaviteľné a získavajú na 
záujme v rámci diskusie o únii kapitálových trhov, ktorá prináša do reality nový celoeurópsky produkt 
dlhodobého sporenia - PEPP. Nariadenie 2019/1238 o PEPP vyžaduje od každého poskytovateľa PEPP 
vytvoriť a otestovať základný produkt PEPP, ktorý je založený predovšetkým na záruke za majetok 
(garancia nulovej výnosnosti počas celej doby sporenia) alebo na investičnej stratégii využívajúcej 
techniky zmierňovania rizika a umožňuje sporiteľovi PEPP získať späť kapitál (článok 45). 

Nariadenie PEPP zároveň v článku 46 definuje, čo znamená využívanie techniky zmierňovania rizika. 
Podľa článku 46 odseku 1 „Používaním techník zmierňovania rizika sa zabezpečuje, aby investičná 
stratégia pre PEPP bola navrhnutá tak, aby vytvorila stabilný a primeraný budúci individuálny 
dôchodkový príjem z PEPP a zaručila spravodlivé zaobchádzanie so všetkými generáciami sporiteľov 
PEPP.“ Následne je v tomto článku nariadenia spresnené, čo sa rozumie technikami zmierňovania rizika 
podľa príslušného rizikového profilu investičnej stratégie. Sú to najmä:  

a) postupné prispôsobenie umiestňovania investícií s cieľom zmierniť finančné riziká investícií pre 
jednotlivé vekové skupiny vzhľadom na zostávajúce obdobie sporenia (stratégia životného cyklu); 

b) tvorba rezerv z príspevkov alebo výnosov z investícií, ktoré sa sporiteľom PEPP spravodlivo a 
transparentne pridelia s cieľom zmierniť investičné straty, alebo 

c) používanie vhodných záruk na ochranu proti investičným stratám. 

Predovšetkým stratégie životného cyklu sú tou technikou, ktorú budú poskytovatelia PEPP využívať vo 
svojich produktoch najčastejšie. Je to najmä z dôvodu, že je flexibilnejšia a menej nákladná ako ostatné 
dve techniky. Práve preto očakávame, že poskytovatelia siahnu po dostupných a všeobecne známych 
„life-cycle“ stratégiách, ktoré sú štandardne spojené s parametrami veku sporiteľa (tzv. aging 
stratégie) a dopĺňajú ich o deriskingové stratégie založené na znižovaní investičného rizika, t.j. 
znižovaní expozície majetku voči volatilnejším aktívam. Zároveň predpokladáme, že väčšina týchto 



84 
 

stratégií bude plne automatizovateľných cez algoritmus tak, aby bol zbavený diskrečného 
rozhodovania a zásahu portfólio manažéra. Na jednej strane to umožní jasnejšie vysvetliť stratégiu 
potenciálnemu klientovi a na strane druhej to umožní výrazne znížiť náklady na správu. Práve moderní 
„robo-poradcovia“ budú preferovať tento prístup k zostaveniu sporivých stratégií vo svojom 
základnom produkte PEPP.  

Národné regulačné orgány diskutujú o optimálnej preddefinovanej investičnej stratégii pre jednoduchý 
proces akumulácie kapitálu, čo podnecuje ďalší výskum. Pri kontrole existujúcich výskumov môžeme 
vo všeobecnosti povedať, že cieľom problémov alokácie portfólia počas životného cyklu je určiť 
optimálnu voľbu spotreby a investícií investora s celkovým bohatstvom pozostávajúcim z ľudského 
kapitálu, finančného bohatstva a ďalších reálnych aktív, ako je napríklad nehnuteľnosť na bývanie. Bez 
toho, aby sme venovali veľa priestoru predstaveniu koncepcie investičnej stratégie životného cyklu, 
odkazujeme skôr na zásadné práce Samuelsona (1969) alebo Mertona (1972), ktoré dokonale 
predstavujú kľúčové aspekty tvorby optimálnych portfólií životného cyklu pri rôznych obmedzeniach. 
V medzinárodnom meradle sa čoraz viac presadzuje názor, že pri riadení akumulačnej (sporivej) fázy 
sú žiaduce stratégie životného cyklu s vysokým podielom akcií na začiatku a klesajúcim podielom 
smerom k dôchodku. Hoci sa však výskumníci zhodujú na tom, že štandardná sporivá stratégia založená 
na stratégii životného cyklu s klesajúcim rizikom smerom k dôchodku je žiaduca, o skutočnej alokácii 
portfólia a stratégiách, ktoré sa majú realizovať, sa stále diskutuje (Antolin a kol., 2010). 

Berstein a i. (2013) prezentovali výskum týkajúci sa investičných stratégií pre Čile s cieľom preskúmať 
rozdiely v profiloch prispievateľov. Vykonali 10 000 simulácií pravdepodobnostnej funkcie miery 
náhrady a merali medián miery náhrady v porovnaní so štandardnou odchýlkou na meranie rizika. Aj 
keď nezistili žiadnu dominantnú stratégiu, zistili, že zvýšenie rizika o 1 % vedie k zvýšeniu miery náhrady 
o 0,85 bodu. Inak povedané, rizikovejšie stratégie prinášajú vyššiu mieru náhrady mzdy v starobe.  

Manor (2017) analyzoval príspevkovo definované dôchodkové systémy v Izraeli. Záver z jeho výskumu 
je, že dynamické investičné stratégie životného cyklu sú lepšie ako statické fixné stratégie alebo ako 
stratégie s lineárnym poklesom rizikovej zložky v portfóliu. Stratégie, ktoré ležali na efektívnej hranici, 
mali na začiatku vysoký podiel akcií, ktorý sa postupne, avšak nelineárne, znižoval každých 5 alebo 10 
rokov, alebo si ponechali rovnaký podiel akcií počas 20 rokov a potom ho postupne znižovali, až kým v 
portfóliu nezostali žiadne akcie pri odchode do dôchodku. Druhým záverom je, že vysoký podiel akcií 
počas akumulačnej fázy je nevyhnutný na dosiahnutie vysokých výnosov a vysokej miery náhrady. Na 
druhej strane, v poslednom období pracovnej fázy sa musí podiel akcií minimalizovať, aby sa znížilo 
vysoké riziko straty akumulácie. Ďalším dôležitým záverom je, že statická investičná politika, ktorá sa 
bežne používa v Izraeli, s fixným podielom akcií na úrovni 30 - 35 %, by sa mala zmeniť na dynamickú 
stratégiu životného cyklu, ktorá môže priniesť podstatne vyššie miery náhrady ako staticky fixná 
stratégia s mierne vyšším rizikom. 

Na jeho prístup, ale s použitím vhodnejšej techniky bootstrappingu s pohyblivými blokmi, nadviazali 
Fodor a Cenker (2019), ktorí skúmali rôzne stratégie sporenia počas životného cyklu uplatniteľné pre 
fondový dôchodkový pilier na Slovensku (II. pilier). Porovnaním očakávaných výnosov pre danú úroveň 
rizika meranú VaR, resp. CVaR dospeli k záveru, že optimálna stratégia by mala na začiatku sporiaceho 
horizontu investovať do rizikovejších akciových portfólií a až neskôr v priebehu kariéry postupne 
prechádzať na dlhopisy. Zistili však, že aj v čase odchodu do dôchodku by mali byť v dôchodkových 
portfóliách prítomne akcie.  

Berardi et al. (2018) testovali rôzne "preddefinované" investičné možnosti dlhodobých sporiacich 
produktov pomocou Monte Carlo simulácie a dospeli k záveru, že stratégie životného cyklu umožňujú 
sporiteľom získať späť investovaný kapitál s pravdepodobnosťou výrazne prevyšujúcou 99 %. Aj keď 
táto pravdepodobnosť počas kratšieho obdobia sporenia klesne, pri 20-ročnom období akumulácie 
zostáva vyššia ako 99 %, čo naznačuje, že životný cyklus naďalej poskytuje spoľahlivú ochranu proti 
poklesu aj pri kratších obdobiach akumulácie. 
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Posledný pokus o kontrolu uplatniteľných stratégií sporenia vykonal priamo orgán EIOPA (2020), ktorý 
by mal priamo dohliadať na celoeurópske dôchodkové produkty a regulovať ich. Štúdia kontroluje 
celkovo 64 stratégií sporenia; z toho 14 stratégií bolo založených výlučne na faktore veku; zatiaľ čo 
ďalších 11 stratégií pracuje s faktormi veku, averzie voči riziku a úrovne úspor. Ďalších 11 stratégií 
sleduje fixný (statický) profil alokácie od 0 % do 100 % v akciách. V štúdii EIOPA (2020) sa dospelo k 
záveru, že stratégie životného cyklu založené výlučne na faktore veku sú málo výkonné a že v rámci 
princípu maximalizácie úspor s aplikovanou technikou zmierňovania rizika je potrebné agresívnejšie 
investovať do akciových portfólií.  

Pri kontrole optimálnej stratégie sporenia založenej na investovaní sa vo väčšine výskumných prác 
používajú podobné metriky na meranie očakávaných prínosov, ako aj rizík. Na meranie prínosov sa 
často používajú miery náhrady. Použitie tohto konceptu je však silne závislé od vstupných parametrov 
rastu miezd, pravdepodobnosti nezamestnanosti počas kariéry alebo iných trhových rizík. Väčšina 
štúdií sa však snaží zjednotiť prístup výberom 40-ročného horizontu sporenia a sledovaním konkávne 
tvarovanej funkcie príjmu. V mnohých prípadoch sa používajú rôzni reprezentatívni agenti, ak sa majú 
zdôrazniť redistribučné účinky. Na meranie očakávaných prínosov sa takmer všetky štúdie snažia 
prezentovať výnosy zo zaplatených príspevkov, ktoré umožňujú širšie porovnanie výsledkov. Na druhej 
strane miera rizika sa zvyčajne meria pomocou typického prístupu VaR (na 95. percentile) alebo 
prístupu CVaR, ak sa majú zohľadniť tučné chvosty rozdelenia výnosov. V niektorých prípadoch by sme 
mohli nájsť metriku maximálneho prepadu úspor v čase, ktorá ukazuje najhorší možný scenár alebo 
100. percentil všetkých pohybov hodnoty úspor smerom nadol počas akumulačnej fázy (nie 
nevyhnutne na jej konci). Tento prístup vyzerá veľmi zaujímavo vzhľadom na vzorec správania, keď 
sporiteľ čelí trhovým rizikám počas horizontu sporenia a musí byť schopný uniesť riziko a pokračovať v 
definovanej stratégii sporenia. 

Pre potreby tejto štúdie sme vytvorili stochastický mikrosimulačný model, ktorý by poskytoval 
porovnateľnú metodiku s množstvom iných štúdií a mohli tak posúdiť výsledky testovania navrhnutých 
sporivých stratégií s technikami zmierňovania rizika s inými štúdiami. Detailnú metodiku zostavenia 
stochastického mikrosimulačného modelu prezentujeme v Prílohe 2.  

Testujeme 20 sporivých stratégií, ktoré môžeme rozdeliť do 3 skupín: 

I. Statické stratégie s fixným rozložením úspor počas celého sporivého horizontu (11 stratégií, z 
toho 2 benchmarkové stratégie s hraničným rozložením úspor); 

II. Dynamické stratégie založené výlučne na veku a zostávajúcom horizonte sporiteľa, tzv. 
stratégie celoživotného cyklu – „aging“ (4 stratégie); 

III. Dynamické stratégie zložené na veku a kapacite investičného rizika (5 stratégií).  

Prvá skupina stratégií sú statické stratégie, ktoré investujú konštantný podiel úspor do akciového ETF 
a nezohľadňujú zostávajúci horizont úspor agenta ani cenové pohyby. Detailný alokačný pomer týchto 
stratégií uvádzame v Prílohe 2 v časti Statické stratégie a Benchmarkové stratégie.  

Druhú skupinu stratégií sporenia tvoria štyri dynamické stratégie životného cyklu, v ktorých podiel akcií 
závisí výlučne od veku a/alebo zostávajúceho horizontu sporenia agenta. Typickými stratégiami 
sporenia v rámci životného cyklu sú stratégie alokácie starobného dôchodku v Poterbovom štýle 
(Poterba a kol., 2006), kde sa postupuje podľa kĺzavej dráhy na základe predpísaných pravidiel. Typicky 
by sa expozícia voči rizikovejším aktívam mala s vekom znižovať. S cieľom zohľadniť túto kĺzavú dráhu 
sme skonštruovali dve typické stratégie životného cyklu, ktoré zohľadňujú len vek sporiteľa a ignorujú 
pohyb cien podkladových aktív v čase. Na doplnenie týchto typických stratégií životného cyklu sme 
obrátili logiku naruby a vytvorili sme dve inverzné stratégie životného cyklu, aby sme zistili, či kľúčová 
logika kĺzavého pohybu platí. 

Tretia skupina stratégií využíva Samuelson-Mertonovský prístup k sledovaniu výkonnosti 
podkladových aktív a presúvaní úspor medzi rizikovými aktívami (akcie) a menej rizikovými aktívami 
(dlhopisy). Detailný popis stratégií, ich filozofie aj algoritmu uvádzame v Prílohe 2 v častiach Stratégia 
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„Samuelson-Merton“, Stratégia „Discretive“, Stratégia „Cross-EMA“, Stratégia „MaxMin“ a Stratégia 
„Risk Tolerance“.  

Vyhodnotenie testovania stratégií pre základný PEPP produkt prezentujeme prostredníctvom dvoch 
kľúčových indikátorov: výkonnosti a rizika. Detailný popis metodiky hodnotenia včítane popisu 
ukazovateľov prezentujeme v Prílohe 2 v časti „Metodika hodnotenia sporivých stratégií“.  

Ukazovateľ výkonnosti „Perf“ vyjadruje mieru zhodnotenia príspevkov sporiteľa v rámci zvolenej 
stratégie sporenia počas celého obdobia sporenia. Vyjadruje rozdiel medzi nasporenou sumou na konci 
sporivého horizontu a výšky príspevkov počas celej akumulačnej fázy. Keďže skúmame výsledky 
simulácií na rôznych percentiloch, výsledky prezentujeme na úrovni priemernej hodnoty, pričom 
prezentujeme aj ostatné percentily. Práve 5. percentil je zaujímavým ukazovateľom, pretože RTS 
k produktu PEPP vyžaduje, aby v 95% prípadov nebola na konci sporiacej fázy hodnota úspor nižšia 
o 20% ako je objem príspevkov. Preto je možné graficky vyhodnotiť stratégie aj s odkazom na príslušné 
požiadavky RTS PEPP pre techniky zmierňovania rizika.  

Pre posúdenie miery investičného rizika, ktorú musí sporiteľ podstúpiť počas doby sporenia (nie na 
konci sporenia), zavádzame ukazovatele reflektujúce prepad hodnoty úspor počas sporenia. Sporitelia 
citlivo reagujú na tento jav a preto je vhodné poznať správanie sporivej stratégie aj z pohľadu rizika 
prepadu úspor v priebehu akumulačnej fázy. Ukazovateľom posudzujúcim priebeh sporenia 
a podstúpené riziko, ktorý prezentujeme na grafoch nižšie,  je indikátor sledujúci prepad v hodnote 
úspor sporiteľa v priebehu sporenia v relatívnom vyjadrení. Zavádzame ukazovateľ maximálneho 
relatívneho prepadu úspor (z angl. maximum draw-down, skr. MaxDD). Práve týmto ukazovateľom 
dokážeme posúdiť, akému veľkému investičnému riziku je vystavený sporiteľ v produkte PEPP počas 
sporenia, t.j. počas akumulačnej fázy.  

Pred samotným vyhodnotením výsledkov uvádzame korelačnú tabuľku testovaných stratégií. 
Umožňuje pochopiť ako veľmi sú jednotlivé stratégie medzi sebou korelované a teda podobné 
v základných charakteristikách výnosu aj rizika. 

 

Tabuľka 14 Korelačná matica testovaných sporivých stratégií pre základný produkt PEPP 
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Konzervatívna stratégia 1,000           

Agresívna stratégia 0,213 1,000          

Discretive 0,393 0,715 1,000         

MinMax 0,438 0,785 0,686 1,000        

CrossEMA 0,333 0,705 0,861 0,650 1,000       

Samuelson-Merton 0,995 0,262 0,427 0,474 0,366 1,000      

RiskTolerance 0,394 0,953 0,717 0,797 0,704 0,441 1,000     

Aging 1 0,417 0,950 0,743 0,823 0,721 0,464 0,932 1,000    

Aging 2 0,461 0,895 0,731 0,796 0,713 0,509 0,890 0,973 1,000   

Aging 3 0,618 0,850 0,717 0,813 0,676 0,650 0,879 0,926 0,863 1,000  

Aging 4 0,363 0,922 0,725 0,785 0,715 0,413 0,899 0,956 0,985 0,820 1,000 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2021 

Samuelson-Merton#_Stratégia_
Discretive#_Stratégia_
Cross-EMA#_Stratégia_
MaxMin#_Stratégia_
Risk_tolerance#_Stratégia_
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Nižšie prezentujeme testovanie výkonnosti zvolených sporivých stratégií na základe priemerného 
výnosu zníženého o príspevky na úrovni priemeru a na úrovni 5. percentilu. V grafe nižšie zároveň 
uvádzame kritickú hranicu pre výkonnosť stratégie podľa RTS PEPP, ktorá vyžaduje, aby v 95% prípadov 
simulácií dosiahla stratégia výkonnosť na úrovni aspoň 80% vložených príspevkov (t.j. maximálne 20% 
stratu). V prípade, ak poskytovateľ PEPP neposkytuje záruku za vložené príspevky, musí zabezpečiť, 
aby stratégie na konci sporivého horizontu nedosiahli stratu vyššiu ako 7,5%. Inak povedané, stratégie 
musia zabezpečiť, aby na konci poskytli sporiteľovi späť aspoň 92,5% vložených príspevkov.  

Poslednou posudzovanou oblasťou je odklon od teoretickej hodnoty úspor stratégie, ktorú 
predpokladá EIOPA, t.j. na úrovni reálneho výnosu na úrovni 6% a poplatkoch na úrovni 1%. Detailnejší 
rozbor ukazovateľa odklonu od teoretickej hodnoty úspor prezentujeme v Prílohe 2 v časti „Metodika 
hodnotenia sporivých stratégií“.  

Pri posúdení priemernej výkonnosti testovaných stratégií a výkonnosti na 5. percentile všetkých 
simulácií môžeme konštatovať, že benchmarková stratégia alokujúca úspory výlučne do akcií by 
neprešla stresovým scenárom RTS PEPP pre vhodnú stratégiu pre základný PEPP. Výsledky 
prezentujeme v grafe nižšie. 

 

Obrázok 22 Test stratégií - Vzťah priemernej výkonnosti úspor a 5. percentilu výkonnosti 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe výsledkov simulácií, 2021 

 

Z výsledkov testovania zároveň vyplýva, že klasické „aging“ stratégie nedosahujú výkonnosť na úrovni 
statických stratégií a zároveň ich výkonnosť na nižších percentiloch je nižšia v porovnaní so statickými 
stratégiami. Zároveň môžeme predpokladať, že pre základný PEPP s technikou zmierňovania rizika by 
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cez stresový scenár neprešla ani stratégia Aging4, ktorá však so skracovaním sporivého horizontu 
zvyšuje alokáciu do rizikovejších aktív. Ostatné stratégie by splnili podmienku stresového scenára, 
avšak práve dynamické stratégie, ktoré v sebe obsahujú aj algoritmus zvažujúci trhové riziko spojené 
s vývojom kurzu podkladových aktív, dosahujú nadpriemerné výkonnosti.  

Následne posúdime testované stratégie z pohľadu dosahovanej výkonnosti a rizika, ktoré musí sporiteľ 
podstúpiť počas sporenia meraného cez maximálny prepad úspor v čase. Pri meraní maximálneho 
rizika prepadu hodnoty úspor počas sporenia sme v dôsledku lepšieho vykreslenia v grafe zmenili 
znamienko z „-“ na „+“. Interpretácia však zostáva rovnaká, t.j. os „x“ znázorňuje maximálny prepad 
hodnoty úspor počas sporenia v %. Inak povedané, sporiteľ musí byť pripravený podstúpiť počas 
sporenia prepad hodnoty jeho úspor na danej úrovni. V realite je to extrémny prípad a prepad úspor 
by nemal prekročiť túto hodnotu.  

 

Obrázok 23 Test stratégií - Vzťah priemernej výkonnosti úspor a maximálneho prepadu úspor počas 
sporenia (v %) 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe výsledkov simulácií, 2021 

 

Opätovne môžeme tvrdiť, že dynamické stratégie založené len na veku nedosahujú požadované 
kvalitatívne parametre a zaostávajú dokonca aj za statickými stratégiami. Nedostatočný pomer 
výkon/riziko dosahujú aj dynamické stratégie „Discretive“ a „Cross-EMA“, ktoré sa snažia časovať trh 
a predvídať vývoj kurzu na základe kĺzavých priemerov. Pozitívny pomer výkon/riziko preukázali dve 
stratégie „RiskTolerance“ a „MaxMin“, ktoré pre zmenu alokačného pomeru posudzujú najmä 
toleranciu k riziku a odklony kurzov od lokálnych maxím/miním. To nás vedie k formulácii odporúčania, 
že pre základný PEPP by mali byť volené stratégie, ktoré zohľadňujú nielen vek, ale aj vývoj príslušných 
trhov. Inak povedané, algoritmy stratégií, ktoré budú poskytovatelia PEPP testovať pri základnom PEPP 

Conservative (Bond)

Aggressive (Equities)

90:10

80:20

70:30

60:40

50:50

40:60

30:70

20:80

10:90

Samuelson-Merton

Discretive

CrossEMA

MaxMin

RiskTolerance

Aging 1

Aging 2

Aging 3

Aging 4

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

220%

240%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

V
ýk

o
n

n
o

sť
 ú

sp
o

r 
-

p
ri

em
er

Maximálne riziko prepadu úspor počas sporenia



89 
 

produkte a následne ich predkladať regulátorovi, by mali obsahovať aj konvenčnejšie techniky 
zamerané na vývoj kurzu podkladových aktív známe z technickej analýzy a finančného inžinierstva.  

Pri testovaní posledného vzťahu sme sa zamerali na to, či navrhnuté stratégie a spôsob modelovania 
s využitím resamplingu na dlhých dátach (100 rokov existencie dát) a zachovaní vzťahov medzi 
makroekonomickými premennými, sa vo výsledkoch výrazne odlišujú v modelovanej výkonnosti od 
statického predpokladu EIOPA o reálnom výnose 6% p.a. a poplatkovej politiky 1% p.a. Pri modelovaní 
výnosov z kratšieho obdobia poslednej dekády (rokov 2010 až 2020) totiž distribúcia výnosov vykazuje 
výrazne optimistické hodnoty na úrovni priemerných výnosov rizikovejších aktív. Z pohľadu posúdenia 
historických výnosov sa v tejto dekáde pohybujeme na úrovni 90. percentilu výnosov za posledných 
100 rokov. Preto sme chceli vedieť, či je možné navrhnutými stratégiami dosiahnuť tieto predpoklady, 
ktoré budú poskytovateľmi PEPP do veľkej miery použité pri modelovaní scenárov výkonnosti pri 
svojich produktoch PEPP. Výsledky prezentujeme opäť na grafe XY, kde na osi „x“ prezentujeme odklon 
od teoretickej výkonnosti EIOPA a na osi „y“ maximálne riziko, ktoré musí sporiteľ podstúpiť počas 
sporenia. Chceme tým demonštrovať, či pri vysokom podstúpenom riziku sa stratégie dokážu priblížiť 
teoretickej výkonnosti predpokladanej EIOPA.  

 

Obrázok 24 Test stratégií - odklon od teoretickej výkonnosti a maximálny prepad úspor počas 
sporenia 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe výsledkov simulácií, 2021 

 

Konštatujeme, že ani jedna stratégia pri stochastickom modelovaní s využitím 100-ročných 
historických dát a simulačnej metóde resamplingu, nedokázala dosiahnuť teoretickú výkonnosť 
predpokladanú EIOPA. A to ani v prípade výrazného zvýšenia rizika prepadov počas sporenia, t.j. 
zvýšenia agresívnosti sporenia. Môžeme preto predpokladať, že využitie kratších dát z poslednej 
dekády značne ovplyvní výsledky testov stratégií, ktoré budú ponúkané potenciálnym sporiteľom, 
pričom tieto sú nadhodnotené v porovnaní s dlhšími historickými dátami. Odporúčame preto 
regulátorom detailne preskúmavať historické dátové súbory, ktoré budú dizajnéri PEPP produktov 

Conservative (Bond)

Aggressive (Equities)

90:10

80:20
70:30

60:40

50:50

40:60

30:70

20:80

10:90

Samuelson-Merton

Discretive

CrossEMA

MaxMin

RiskTolerance
Aging 1

Aging 2
Aging 3

Aging 4

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

-45% -40% -35% -30% -25% -20% -15%

M
ax

im
ál

n
y 

p
re

p
ad

 ú
sp

o
r 

v 
ča

se

Odklon od teoretickej výkonnosti



90 
 

využívať pre testovanie vhodnosti a rizikovosti svojich PEPP produktov. Ak budú použité dáta 
z poslednej dekády, mali by o tom potenciálni sporitelia PEPP vedieť a malo by existovať upozornenie 
o tom, že použité dáte pre simulácie boli z určitého obdobia, ktoré svojimi výnosmi nekorešponduje 
s priemernými hodnotami za dlhšie časové obdobie. Na tento problém využívania krátkeho obdobia 
pre simulovanie očakávaných výnosov a prezentovania očakávaní v podobe scenárov upozornilo 
viacero organizácií pri revízii PRIIPs regulácie a UCITS regulácie, ktorá pri použití krátkych dát 
vykazovala značnú procyklickosť a nereálnosť odhadov výnosov pre budúce obdobia.  

Z pohľadu regulácie tak môžeme predpokladať, že uplatnenie techník zmierňovania rizika sa bude 
realizovať predovšetkým prostredníctvom „life-cycle“ stratégií, ktoré je možné relatívne jednoducho 
otestovať a zároveň nezvyšujú náklady spôsobom, akým to robia záruky (poistenie/zaistenie) alebo 
tvorba rezerv, ktorá zároveň efektívne znižuje výkonnosť produktu PEPP. Aplikácia „life-cycle“ stratégií 
môže byť v podstate vykonávaná dvoma spôsobmi: 1. na individuálnom účte klienta PEPP; 2. na úrovni 
„kohorty“ alebo fondu životného cyklu. Riadenie rizika na individuálnom účte klienta môžeme očakávať 
pri moderných FinTech „robo-advisoroch“, ktorý aplikujú algoritmus alokácie majetku do vybraných 
nástrojov ETF podľa veku a/alebo zostávajúcej doby sporenia. Druhý prístup cez fondy životného cyklu 
(niekedy nazývané aj ako „target date funds“) sú postavené na vytvorení jedného fondu pre danú 
vekovú kohortu, pričom alokácia úspor klienta nie je individualizovaná, ale stále smeruje do jedného 
fondu, ktorý v čase ako celok mení alokáciu podľa vekovej kohorty. Klient by tak vo svojom produkte 
PEPP videl jeden a ten istý nástroj, do ktorého sú alokované jeho úspory, pričom by tento fond vo 
vnútri menil svoju štruktúru aktív podľa priemerného veku kohorty klientov.  

 

Ako bude vyzerať základný PEPP a kto ho bude poskytovať? (analýza potenciálnej 
ponuky) 
 

EIOPA v júni 2021 vykonala rýchly prieskum medzi potenciálnymi záujemcami o získanie autorizácie 
PEPP produktov na začiatku roka 2022. Z prieskumu vyplynulo, že 13 firiem má záujem začať proces 
autorizácie PEPP produktu už v roku 2021 tak, aby od marca 2022 dokázali poskytovať produkt PEPP 
klientom.  

Otázkou zostáva, aké spoločnosti budú mať záujem o poskytovanie PEPP produktu? Z prieskumu 
EIOPA vyplýva, že ide najmä o FinTech „robo-poradcov“ a záujem prejavili aj veľké nadnárodné 
správcovské spoločnosti, ktoré sa angažujú v emitovaní podielových fondov a ETF fondov. Práve táto 
prvotná štruktúra záujemcov poskytuje celkom dobrý náčrt odpovede.  

Kto sú to „robo-poradcovia“ a ako fungujú?  

Uplatňovanie digitálnych technológií vo finančných službách (FinTech) bolo predmetom rozsiahleho 
výskumu a točí sa okolo výhod a rizík, ktoré predstavujú pre finančnú stabilitu a ochranu investorov. 
Robo-poradcovia spolu s kryptoaktívami a DLT (z angl. distributed ledger technology – 
decentralizovaný systém uchovávania záznamov o transakcii) sa najčastejšie objavujú v sektore 
FinTech.  

Robo-poradcovia sú spoločnosti, ktoré majú oprávnenie na poskytovanie investičných služieb 
(napríklad obchodníci s cennými papiermi podľa legislatívy SR). Fungujú však ako online platformy, 
ktoré využívajú automatizované investičné stratégie, umelú inteligenciu alebo preddefinované 
algoritmy na spracovanie informácií o investičných preferenciách klientov, ich tolerancii voči riziku a 
schopnosti absorbovať straty, aby určili profil investora a poskytli personalizované a často produktovo 
špecifické investičné odporúčania. 

FinTech sa považujú za spoločnosti narúšajúce tradičné finančné služby z dôvodu inovácie produktov, 
služieb, procesov alebo ich distribúcie, ktoré tradične poskytujú banky, investičné spoločnosti a 
poisťovne, a vytvárania alternatív k tradičnému finančnému sektoru". Najúspešnejší sú najmä tí noví 
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účastníci, ktorí sa zameriavajú na nedostatočne obslúžené trhy drobných investorov a sporiteľov, čím 
vypĺňajú medzeru na trhu, ktorú zanechali tradičné finančné inštitúcie. Nové postupy, ako napríklad 
robotickí poradcovia, kyborgovia, počiatočné ponuky krypto-mincí (z angl. „initial coin offering“ – ICO), 
peer-to-peer pôžičky (alebo crowdfunding) alebo integrovaní poskytovatelia platobných služieb, 
skutočne získali popularitu, priniesli zmeny do trhového prostredia a podnietili regulačné opatrenia zo 
strany orgánov EÚ a vnútroštátnych orgánov. Okrem toho pandémia COVID-19 túto digitálnu 
transformáciu ešte urýchlila a bude pokračovať väčšou integráciou poskytovateľov na báze zdieľania 
platforiem. Do tohto digitalizovaného sveta má prísť aj digitalizovaný produkt PEPP.  

Ak prejdeme k robotickým poradcom, takmer všetky publikácie poukazujú na (veľmi) nízku úroveň 
poplatkov a dostupné investičné limity vo forme minimálnych pravidelných vkladov a investícií ako na 
výhody platforiem pre automatizované poradenstvo. Z dôkazov skutočne vyplýva, že robotickí 
poradcovia si účtujú o 130 až 180 bázických bodov menej ako tradiční správcovia podielových fondov 
(pozri napríklad Kolektív autorov, 2018). Abraham et al. (2015) ukazujú, že zatiaľ čo náklady na osobné 
poradenstvo (s prítomnosťou ľudského faktora) neklesajú pod 0,75 % a môžu dosiahnuť až 1,5 %, 
robotickí poradcovia si účtujú šesťkrát menej (0,25 %). Vzhľadom na negatívny vplyv poplatkov na 
výnosy ide o značné zvýšenie nákladovej efektívnosti. Pri „robo-poradcoch“ tak môžeme poukázať na 
výrazné zlepšenie reálnych čistých výnosov portfólií odporúčaných a spravovaných robo-poradcami a 
kyborgmi pre „retailových“ investorov. Ak sa k tomu pridá možnosť rozšíriť trh v rámci PEPP produktov, 
môžeme očakávať záujem o autorizáciu práve z tohto trhu. Keďže väčšina Robo-poradcov využíva 
pasívne stratégie riadenia založené na nízkonákladových fondoch obchodovaných na burze (ETF) 
sledujúcich indexy, neprofesionálny investor môže byť po odpočítaní poplatkov a inflácie v lepšej 
situácii ako pri aktívne riadenom nástroji alebo produkte, ktorý mu poradil človek. 

Výskum „robo-poradcov“ realizovaný organizáciou Better Finance v roku 2020 (dostupný na: 
https://betterfinance.eu/publication/robo-advice-5-0-can-consumers-trust-robots/) poukazuje na 
širokú škálu výhod, ktoré prinášajú moderné FinTech spoločnosti v oblasti investovania. Veľkou 
výhodou, ktorá zabezpečuje ich konkurencieschopnosť, sú výrazne nižšie poplatky za správu aktív.  Ale 
tou najväčšou výhodou, na ktorej stojí celý sektor FinTech „robo-poradcov“ je moderný a užívateľsky 
prívetivý dizajn aplikácií na správu investícií. Ďalšou výhodou je tak aj širšia dostupnosť, rýchlosť a často 
nestranné poradenstvo bez konfliktu záujmov (keďže väčšina robotických poradcov nedostáva provízie 
od poskytovateľov fondov), keďže poradenstvo je vo väčšine prípadov algoritmické, t.j. nastavené 
podľa základných parametrov. Zároveň dokážu v on-line prostredí relatívne rýchlo pridávať nový obsah 
pre finančné vzdelávanie klientov a efektívnu komunikáciu pre získavania spätnej väzby na 
zlepšovanie. To umožňuje platformám neustále inovovanie svojich služieb a drží ich to pred 
konkurenciou z iných sektorov. Výhodou je aj väčšia dostupnosť (nižšie investičné prahy a online 
distribúcia) pre investovanie menších súm, ktorá sa však časom vytráca, pretože aj množstvo klasických 
podielových fondov znižuje výšku minimálneho poplatku na úroveň, ktorá umožňuje pravidelné 
sporenie. Množstvo platforiem si zakladá na vysokej transparentnosti a jednoduchosti produktov, kde 
klient presne vie, do čoho, kedy a za akú cenu investuje. Pri porovnaní s poistnými produktmi alebo aj 
klasickými podielovými fondami, kde klient nepozná štruktúru portfólia ani faktory, ktoré vplývajú na 
výkonnosť fondu, tak získavajú práve transparentní „robo-poradcovia“ svoju výhodu pred 
konkurenciou. Nevýhodou ale je, že je ťažšie porovnať výkonnosť konkrétneho individuálneho účtu 
klienta s trhovým benchmarkom.  

Ďalšími výhodami robotických poradcov sú používateľská skúsenosť a vnímaná objektivita algoritmu 
(Caratelli et al., 2019) , (potenciálna) absencia konfliktu záujmov a zaujatosti ľudských poradcov 
(Alemanni et al., 2020), ako aj zvýšenie finančnej inklúzie a gramotnosti (Faia a Paiella, 2019). 

V diskusnom dokumente európskych orgánov dohľadu (ESA)13 z roku 2015 o automatizácii finančného 
poradenstva sa zdôraznil rad ďalších výhod, ktoré môžu robotickí poradcovia priniesť, ako napríklad 

 
13 European Supervisory Authorities’ Joint Committee Discussion Paper on Automation in Financial Advice (4 December 2015) 4, JC 2015 

080.   

https://betterfinance.eu/publication/robo-advice-5-0-can-consumers-trust-robots/
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zvýšená dostupnosť prostredníctvom online distribúcie (B2), rozmanitosť produktov alebo nástrojov 
(B3) alebo možnosť získať „finančné poradenstvo rýchlejším, jednoduchším a časovo nenáročným 
spôsobom“. 

Z údajov portálu Statista14 vyplýva, že kapitál spravovaný „robo-poradcami“ na celom svete dosiahol v 
roku 2021 takmer 1,43 trilión USD a prognózy na nasledujúce roky očakávajú ročné tempo rastu 
majetku pod správou (z angl. Assets under Management – AuM) na úrovni 19 %, pričom do roku 2025 
dosiahne 2,85 trilióna USD. Počet klientov v roku 2025 by mal dosiahnuť hodnotu 479 miliónov. 
Najväčší podiel na tomto trhu majú práve „robo-poradcovia“ z USA, kde sa tento trh rozvinul najskôr.  

Ak sa pozrieme na trh „robo-poradcov“ v Európe, v celosvetovom kontexte predstavuje európsky trh 
len malý podiel koláča z hľadiska AuM (11 % podľa AuM) a o niečo menší z hľadiska používateľov 
(približne 20 miliónov v roku 2020). Dominantným regiónom podľa spravovaného kapitálu je Severná 
Amerika, kde sa spravuje takmer 0,6 trilióna EUR. 99 % AuM a 87 % používateľov sú klienti robotických 
poradcov so sídlom v USA. Aj v celosvetovom meradle je americký trh lídrom, keďže predstavuje podiel 
takmer 70 % AuM, ale oveľa menší podiel používateľov. Druhým najväčším trhom je Ázia, kde „robo-
poradcov“ využíva 168 miliónov klientov. Detailnejší prehľad trhu „robo-poradcov“ v EÚ prezentujeme 
v tabuľke nižšie. 

 

Tabuľka 15 Štruktúra trhu "robo-poradcov" v EÚ 

Krajina 

Aktíva pod správou Užívatelia 
Priemerná hodnota investície na 

užívateľa 
v mil. € 

% z celkového 
objemu 

v miliónoch 
% z celkového 

počtu 

IT 13522 23,20% 1,01 10%  13 387 €  

FR 11372 19,50% 1,56 15%  7 309 €  

DE 8608 13,80% 2,09 20%  4 119 €  

NL 6355 10,90% 0,8 8%  7 992 €  

ES 4724 8,10% 0,43 4%  10 996 €  

BE 2507 4,30% 0,3 3%  8 268 €  

SE 2146 3,70% 0,28 3%  7 697 €  

PL 1673 2,90% 0,45 4%  3 759 €  

DK 1418 2,40% 0,17 2%  8 216 €  

FI 129 2,20% 1,48 14%  871 €  

IE 843 1,40% 0,12 1%  6 961 €  

PT 746 1,30% 0,22 2%  3 431 €  

AT 500 0,90% 0,17 2%  2 924 €  

BG 461 0,80% 0,45 4%  1 024 €  

CZ 431 0,70% 0,16 2%  266 €  

EL 364 0,60% 0,18 2%  2 056 €  

RO 355 0,60% 0,16 2%  2 208 €  

HU 288 0,50% 0,11 1%  2 507 €  

CY 183 0,30% 0,02 0%  8 512 €  

HR 178 0,30% 0,06 1%  3 128 €  

SK 178 0,30% 0,07 1%  2 377 €  

EE 139 0,20% 0,03 0%  3 994 €  

LT 136 0,20% 0,07 1%  2 042 €  

LU 130 0,20% 0,02 0%  8 176 €  

SI 119 0,20% 0,04 0%  3 005 €  

LV 108 0,20% 0,04 0%  2 813 €  

MT 32 0,10% 0,01 0%  3 441 €  

Zdroj: Better Finance, 2020; Statista, 2021 

 
14 https://www.statista.com/outlook/337/100/robo-advisors/worldwide?currency=usd  

https://www.statista.com/outlook/337/100/robo-advisors/worldwide?currency=usd
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Na základe údajov a odhadov spoločnosti Statista je najväčší trh robo-poradenstva v EÚ v Taliansku 
(podľa AuM) s 13 miliardami EUR, nasleduje Francúzsko (11 miliárd EUR), Nemecko (7,8 miliardy EUR), 
Holandsko (6,2 miliardy EUR) a Španielsko (4,6 miliardy EUR). Podľa počtu používateľov a platforiem je 
však najväčším trhom EÚ Nemecko s viac ako 2 miliónmi používateľov, nasleduje Francúzsko (1,56 
milióna) a Fínsko (1,48 milióna). Významne rozvinutým trhom pre robotické poradenstvo je naďalej 
Spojené kráľovstvo s ekvivalentom 16,1 miliardy EUR v spravovanom kapitáli a približne 1,5 milióna 
používateľov. Tieto štatistiky vychádzajú z hĺbkovej analýzy, zatiaľ čo údaje za menej rozvinuté trhy 
(Luxembursko, Slovinsko, Lotyšsko a Malta) sú odhadmi spoločnosti Statista na základe jej algoritmov. 

Na základe analýzy Európskej komisie (2018) sa celkové náklady za správu majetku v „robo-poradcoch“ 
pohybujú od 0,86% p.a. (Nemecko) až po 2,33% (Francúzsko). Preto bude zaujímavé sledovať práve 
lacnejších „robo-advisorov“ z viac rozvinutých trhov, ktorí budú mať záujem na svojom raste aj 
prostredníctvom poskytovania PEPP produktov.  

Tabuľka nižšie prezentuje náklady vybraných „robo-advisorov“. Údaje boli čerpané z výskumnej správy 
Better Finance a z oficiálnych webových stránok správcov. 

 

Tabuľka 16 Poplatky vybraných "robo-poradcov" 
Robo-poradca 

/ platforma 
Správcovský poplatok  
(z hodnoty AuM ročne) 

Poplatky podkladových aktív 
- ETF (ročne) 

Celkové poplatky  
(ročne z hodnoty majetku) 

EU 

Easyvest 1,00% 0,30% 1,30% 

Easyfolio 0,71% 0,23% 0,94% 

Growney 0,68% 0,21% 0,89% 

Quirion 0,48% 0,17% 0,65% 

Whitebox 0,93% 0,20% 1,13% 

Indexa Capital 0,45% 0,10% 0,55% 

Yomoni 0,70% 0,90% 1,60% 

Investify 1,00% 0,16% 1,16% 

Finanbest 0,52% 0,28% 0,80% 

Nalo 1,40% 0,25% 1,65% 

Finax 1,20% 0,20% 1,40% 

Euclidea 0,60% N/A N/A 

TrueWealth 0,50% 0,18% 0,68% 

USA/AUS/SG 

SigFig 0,00% 0,11% 0,11% 

Sixpark Fixed 0,25% N/A 

StashAway 0,80% 0,20% 1,00% 

Endowus 1,00% 0,55% 1,55% 

Zdroj: Better Finance, 2020  

Prvú skupinu spoločností, ktoré sa budú snažiť získať registráciu pre svoje produkty PEPP budú tak malí, 
efektívni a lacní robo-poradcovia. Práve tí budú schopní penetrovať trh najrýchlejšie. Tento trend bude 
následne dopĺňaný formovaním partnerstiev medzi „robo-poradcami“ z dôvodu pokrytia viacerých 
daňových režimov („tax compartments – podúčty pre príslušný daňový režim členského štátu“) a tak 
zaistenia, že klienti budú môcť sporiť do produktov PEPP v úzkom okruhu spolupracujúcich 
poskytovateľov. Očakávame, že sa v rámci PEPP produktov vytvoria rôzne riešenia šité na mieru pre 
rôzne skupiny sporiteľov, resp. samotných zamestnávateľov, ktorým budú poskytovatelia PEPP 
produktov vytvárať riešenia ako benefity pre zamestnancov v podobe individuálne zostavených riešení 
pre ich zamestnancov. V tomto ohľade môžeme poukázať na skúsenosti výskumníkov z Univerzity 
Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko), ktorí postavili prvú súkromnú dôchodkovú schému na 
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Slovensku pre spoločnosť Continental (Continental Automotive Systems Slovakia so sídlom vo 
Zvolene).  

Neskôr zrejme nastane konsolidačná fáza, ktorá však bude skôr ťahaná väčšími hráčmi spravujúcimi 
portfóliá značnej veľkosti. Druhou potenciálnou skupinou poskytovateľov produktu PEPP tak budú 
veľkí hráči (Black Rock, Amundi) poskytujúci ETF a podielové fondy. Práve nastupujúcu digitalizáciu 
osobných financií budú chcieť využiť vo svoj prospech. Keďže z pohľadu veľkosti sú najväčšími 
správcami majetku a poplatky z pasívne spravovaných fondov sa blížia k úrovniam 0,2% ročne, produkt 
PEPP, digitalizáciu a FinTech spoločnosti môžu využiť na distribúciu svojich ETF produktov do vyššie 
cenených PEPP produktov (zdieľanie výnosov z poplatkov). Alternatívne očakávame, že sa pokúsia 
priamo získať autorizáciu PEPP produktu. Menší záujem očakávame z poisťovní alebo bánk, ktoré môžu 
tiež požiadať o autorizáciu PEPP produktu.  

Avšak existujúce nastavenie regulácie produktu PEPP predpokladá výlučne on-line distribúciu, ktorá je 
síce účinná, avšak stále dosť drahá. Regulácia PEPP úplne obmedzila možnosť zapojiť do celého procesu 
distribúcie a dizajnu produktu samotných zamestnávateľov, ktorí môžu produkty PEPP propagovať ako 
benefit pre vlastných zamestnancov. Z predchádzajúcich kapitol venovaných poplatkom v súkromných 
dôchodkových schémach a miere pokrytia pracujúcej populácie existujúcimi národnými dôchodkovými 
schémami môžeme usudzovať, že práve v krajinách, kde sú poplatky vyššie ako 1% p.a. za správu 
súkromných dôchodkových úspor, resp. kde existuje vysoká obava pred dôchodkovým populizmom, sa 
práve legislatívne stabilné a bezpečné produkty PEPP môžu stať reálnou alternatívou.  

Autori tejto štúdie v rokoch 2014 až 2017 pripravili a implementovali súkromnú dôchodkovú schému 
v prostredí SR, ktorej produkt bol od začiatku dizajnovaný podľa požiadaviek regulácie PEPP produktu. 
Práve záujem zamestnávateľa o tento „jednoduchý, lacný a transparentný“ sporivý produkt spôsobil, 
že od januára 2017 produkt nahradil v spoločnosti Continental existujúci III. pilier. Detaily produktu 
uvádzame v Prílohe 4. Zamestnávatelia sú najmä v krajinách s vysokými poplatkami a nízkymi výnosmi 
zamestnaneckých schém naklonení produktom PEPP. Produkt je postavený na kombinovaní lacných 
ETF fondov, extrémne nízkych poplatkoch za správu (0,5% ročne + DPH), čo je na najnižšej úrovni 
spomedzi všetkých existujúcich „robo-poradcov“ alebo súkromných dôchodkových schém v SR 
a vysokej miere transparentnosti. Správa súkromnej dôchodkovej schémy bol vybraný 
v transparentnej verejnej súťaži a získal licenciu na 5 rokov. Po 5 rokoch sa opätovne otvára 
konkurenčný boj o správu aktív, pričom dizajn produktu nesmie byť dotknutý. Dizajn produktu vlastní 
priamo spoločnosť Continental a revíziu dokumentov a investičnej stratégie vykonávajú akademici 
z Univerzity Mateja Bela raz ročne. V rámci programu bola vytvorená „penzijná rada“ zložená 
z manažmentu spoločnosti, zástupcov zamestnancov, zástupcom materskej spoločnosti (Continental 
AG so sídlom v Hannoveri, Nemecko) a zástupcov akademickej sféry. Dizajn aj výsledky programu 
počas 4 ročnej existencie (2017 – 2020) preukázali efektívnosť správy a materská spoločnosť uvažuje 
o implementácii programu aj do iných dcérskych spoločností. Preto vidíme priestor na to, aby mohol 
vzniknúť nový pod-produkt PEPP, ktorý by umožňoval priamo zamestnávateľom dizajnovať 
a distribuovať produkt pre svojich zamestnancov. V súčasnosti už začínajú debaty aj na pôde EIOPA 
o možnostiach zaviesť pan-európsky zamestnanecký dôchodkový produktu – PEOP (Pan-european 
ocupational pension product).  

 

Rizikové oblasti Nariadenia o PEPP a RTS a možnosti zlepšenia regulácie 
 

Produkty PEPP ešte neexistujú, avšak je možné už dnes poukázať na možné rizikové oblasti existujúcej 
regulácie (Nariadenia o PEPP a RTS), ktoré budú vystavovať orgány dohľadu tak na vnútroštátnej ako 
aj celoeurópskej úrovni viacerým výzvam. EIOPA sa už viackrát vyjadrila, že potrebuje pre efektívnu 
reguláciu produktu PEPP aj nadväzujúce úlohy (zavedenie celoeurópskeho systému sledovania 
dôchodkových nárokov – PTS – Pension Tracking System v spojitosti s projektom Pension Dashboard – 
Dôchodkový panel) výrazne posilniť koordináciu dohľadových úloh národných regulačných autorít.  
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Jedným z dôvodov je voľnosť pri jednotlivých ustanoveniach Nariadenia o PEPP, ktoré v skutočnosti 
dáva členským štátom možnosť vytvoriť referenčný produkt, resp. označiť národný produkt, voči 
ktorému udelia produktu PEPP daňové a prípadne aj odvodové výhody. 

Zároveň je možné už dlhšie pozorovať riziko neochoty niektorých členských krajín akceptovať tento 
produkt ako nový prvok v ich dôchodkovom systéme (štruktúre produktov), ktorý má byť navyše 
regulovaný na úrovni EIOPA. Preto sa dosť negatívne voči produktu PEPP vyjadrujú najmä krajiny, ktoré 
majú silný zamestnávateľský systém (napríklad Holandsko). Tieto krajiny intenzívne obmedzovali 
možnosť zamestnávateľských dôchodkových poskytovateľov (IORP) poskytovať produkty PEPP. 
Zároveň bude veľmi zaujímavé sledovať, ako členské krajiny nastavia referenčné produkty, voči ktorým 
určia daňové a odvodové výhody pre produkt PEPP. Práve voľnosť týchto ustanovení bude kľúčovým 
(a zároveň najrizikovejším) faktorom pre úspech produktov PEPP v konkrétnych členských krajinách. 
Ako príklad môžeme uviesť prístup SR, kde národný regulátor (NBS) inicioval vznik osobitného 
dôchodkového produktu – osobného dôchodkového produktu, ktorému chce určiť osobitné daňové 
a odvodové povinnosti. Zároveň sa stane referenčným produktom pre daňový režim pre produkt PEPP. 
Práve voľnosť prístupu členských krajín tak umožňuje buď posilniť produkt PEPP a dať im obdobné 
výhodné daňové povinnosti ako dizajnovo podobné produkty ponúkané v členskej krajine, alebo môžu 
členské krajiny vytvoriť národnú reguláciu pre nekvalitný produkt s cieľom zmariť efektívny prienik 
produktov PEPP na ich územie. Ak sa produkt PEPP má stať skutočne celoeurópskym produktom 
s prvkami, ktoré sa od neho očakávajú, členské krajiny majú stále silné možnosti priamo z Nariadenia 
o PEPP, aby zabránili efektívnej distribúcii produktov PEPP na ich území.  

Voľnosť ustanovenia článku 47 Nariadenia o PEPP indikuje, že podmienky vzťahujúce sa na sporiacu 
fázu vnútroštátnych podúčtov stanovia členské štáty, pokiaľ sa nestanovujú priamo v nariadení. Týka 
sa to najmä obmedzení pre minimálnu dĺžku sporenia alebo minimálnu výšku príspevkov. Členské 
krajiny tak môžu limitovať predajnosť produktu PEPP pre určité vekové skupiny, resp. ak by bol produkt 
PEPP výrazne nákladovo efektívnejší a výkonnejší ako národná konkurencia, členské štáty môžu 
vekovým obmedzením zmariť poskytovanie produktu určitej skupine sporiteľov. Dokonca môžu 
zamedziť presunu už existujúcich úspor z národných osobných produktov do produktu PEPP. 
Nariadenie o PEPP tak rezignovalo na vytvorenie silnejšej konkurencie národným produktom v tom, že 
neupravuje právo sporiteľa preniesť si úspory z národného produktu do produktu PEPP. Tým sa 
zamedzilo efektívnejšiemu využívaniu kapitálu najmä v krajinách, kde sú národné produkty výrazne 
predražené (z akýchkoľvek dôvodov).  

Obdobné riziká je možné vidieť aj v článku 57 Nariadenia o PEPP, ktoré pojednáva o výplatnej fáze. 
I keď samotné Nariadenie o PEPP nevylučuje flexibilitu poskytovateľov PEPP produktov vo výplatnej 
fáze, dáva široké právomoci členským štátom upraviť si podmienky výplatnej fázy. Medzi tieto 
podmienky môže patriť najmä stanovenie minimálneho veku pre začatie výplatnej fázy, maximálneho 
obdobia pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku pre vstup do PEPP, ako aj podmienok 
redemácie pred dosiahnutím minimálneho veku pre začatie výplatnej fázy, a to najmä v prípade 
osobitne ťažkej životnej situácie. Zároveň Nariadenie o PEPP v článku 58 ods. 3 priamo umožňuje 
členským krajinám zvýhodňovať určitú formu výplaty bez toho, aby sa prihliadalo na záujmy sporiteľa, 
resp. podmienky sporiteľa. Takéto opatrenia môžu zahŕňať kvantitatívne obmedzenia pre jednorazové 
vyrovnanie s cieľom podporiť ostatné formy výplat.  Členské štáty môžu zároveň stanoviť podmienky, 
za ktorých sa im vrátia poskytnuté výhody a stimuly. Práve obmedzenie flexibility vo forme výplaty tak 
môže byť obmedzujúcim prvkom konkurencie s národnými produktmi.  

Práve voľnosť členských štátov pre udelenie stimulov a daňového režimu pre produkty PEPP sa 
odzrkadlila v tom, že dodatočné náklady vyvolané zdaňovaním v jednotlivých fázach tak nie sú 
zahrnuté do projekcií očakávanej nasporenej sumy ani výšky dôchodku. Dodatočné daňové náklady tak 
môžu výrazne znížiť konkurencieschopnosť produktov PEPP v porovnaní s obdobnými národnými 
produktmi s preferenčným zaobchádzaním. Starostlivé posudzovanie prístupu členských krajín voči 
PEPP a zvolenie národného referenčného produktu pre daňový režim PEPP produktu by tak malo byť 
jednou z kľúčových kompetencií EIOPA, aby mohla efektívne vykonávať dohľad nad produktmi 
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a posudzovať tak naplnenie odporúčaní Európskej komisie členským štátom v oblasti daňových 
stimulov, ktorá je súčasťou Nariadenia o PEPP.  

Ďalšia voľnosť členských štátov, ktoré môže obmedziť poskytovanie produktov PEPP, resp. zvýšiť 
administratívnu záťaž pre poskytovateľov PEPP, je definovaná v článku 37 ods. 3 Nariadenia o PEPP. 
Toto ustanovenie pre doplňujúce informácie prezentované vo výkaze PEPP umožňuje členským štátom 
od poskytovateľov PEPP požadovať, aby sporiteľom PEPP poskytli doplňujúce prognózy dôchodkových 
dávok podľa pravidiel a predpokladov stanovených príslušnými členskými štátmi. I keď oficiálna 
motivácia je zvýšiť porovnateľnosť s národnými produktmi v projekciách dôchodkových dávok, 
výsledkom bude, že pre ten istý produktu PEPP bude musieť poskytovateľ PEPP vytvoriť rôzne odhady, 
ktoré bude náročné prezentovať klientovi, najmä v prípade, ak sa vstupné predpoklady modelovania 
projekcií zásadne líšia. Ako príklad môžeme uviesť podmienky pre produkty 3. piliera v SR, kde sú 
projekcie realizované na deterministickom prístupe so statickými (nemennými) vstupmi stanovenými 
príslušnými opatreniami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Naproti tomu Nariadenie 
o PEPP a RTS vyžaduje stochastický prístup s pravidelnou aktualizáciou vstupných údajov na ročnej 
báze s preskúmaním vhodnosti vstupných údajov.  

Zároveň musíme povedať, že článok 73 Nariadenia o PEPP zavádza pravidelný systém monitorovania 
a správ o fungovaní PEPP, kde je jedným z bodov vyhodnocovania úspešnosti produktov PEPP aj 
posúdenie úrovne penetrácie produktov PEPP na trh a vplyv tohto nariadenia na poskytovanie 
dôchodkového zabezpečenia v celej Európe, a to aj čo sa týka nahrádzania existujúcich produktov a 
zvýšenej miery využívania základného PEPP. EIOPA tak musí zároveň posúdiť aj dôvody, pre ktoré 
neboli v určitých členských štátoch ponúkané produkty PEPP alebo otvorené podúčty, a posúdi pokrok 
a úsilie poskytovateľov PEPP pri vývoji technických riešení otvárania podúčtov, resp. uzatvárania 
partnerstiev. Samotná komisia tak zobrala do úvahy pri Nariadení o PEPP očakávané riziká pri aplikácii 
daňových režimov pre produkty PEPP, resp. možné znevýhodňovanie produktov PEPP voči národným 
produktom s podobným dizajnom a funkcionalitami.  

Kritické oblasti je možné nájsť aj v RTS, ktoré detailnejšie stanovuje najmä poplatkovú politiku. Kým 
Nariadenie o PEPP stropuje maximálny poplatok pre základný PEPP na úrovni 1% p.a. zo spravovaného 
majetku, RTS z tohto stropu vyňalo náklady na zabezpečenie záruk na majetok. Inak povedané, ak 
banka alebo poisťovňa poskytne záruku na nominálnu hodnotu úspor (nie reálnu), náklady tejto záruky 
(odhadované na úrovni cca 0,3% ročne) budú účtované nad úroveň maximálnej úrovne poplatkov. 
Takto môžu byť zvýhodňované najmä poistné produkty, ktoré sú dominantné v rôznych krajinách 
s preferenciou voči poistným produktom. Kritika tohto nerovnakého zaobchádzania s poplatkovou 
štruktúrou sa objavila už počas samotných konzultácií k RTS. Zároveň viaceré spotrebiteľské 
organizácie vyjadrili nesúhlas, aby sa základný PEPP produkt spájal s garanciou nulového nominálneho 
výnosu. Dôvodom na kritický postoj spotrebiteľských organizácií (napr. BEUC, Better Finance alebo 
Finance Watch) bola obava z toho, že základný produkt PEPP so zárukou na majetok je v skutočnosti 
nekalou obchodnou praktikou, kde sa klientovi bude zdôrazňovať, že nemôže prísť o nominálnu 
hodnotu vložených príspevkov, avšak v skutočnosti tento produkt PEPP bude drahší, menej výkonný 
a nedosiahne ani úroveň inflácie, čím by z dlhodobého hľadiska hrozilo znehodnotenie úspor po 
započítaní vplyvu inflácie. Avšak základný produkt PEPP, ktorý využíva techniku zmierňovania rizika, 
ponúkanú najmä správcovskými spoločnosťami a obchodníkmi s cennými papiermi (FinTech 
spoločnosťami), má stropované poplatky na úrovni 1% p.a., pričom sa pri využívaní techník 
zmierňovania rizika musí testovať, že v stanovenom sporivom horizonte musí prekonať infláciu 
najmenej v 80% prípadov. Produkt PEPP so zárukou na majetok v spojitosti s nízkymi rizikovým 
profilom tak môže byť efektívnou predajnou technikou, ale nemusí zodpovedať potrebe klienta. Preto 
vidíme nesúlad medzi záujmom klienta na efektívnom budovaní dôchodkových úspor a zvýhodňovaní 
málo výnosných a drahších produktov PEPP so zárukou na nominálnu hodnotu majetku, ktorá však 
z dlhodobého hľadiska neprekoná infláciu oproti produktom PEPP s technikou zmierňovania rizika 
(alebo life-cycle stratégiou), ktorá musí prekonať infláciu v 80% prípadov na 40-ročnom sporivom 
horizonte.  
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Problém neférovej konkurencie vidíme aj na strane modelovania. Práve nebezpečenstvo konkurencie 
na základe prognóz a nie na základe skutočnej výkonnosti (preukázateľný track-record) v porovnaní 
s príslušným benchmarkom (benchmark na základe príslušnej rizikovej triedy produktu) môže byť 
vyvolané aplikovaním voľnejších pravidiel pre výber vstupov do stochastického modelovania. Príloha 
III, časť II RTS totiž stanovuje voľnejšie podmienky pre výber dĺžky empirického časového radu 
kapitálových výnosov príslušnej triedy rizika. Predpoklady pre modelovanie inflácie sú rovnaké a musia 
ísť podľa modelu Vašíčka, avšak voľba stochastického modelu a voľba časového radu kapitálových 
výnosov je ponechané na uvážení poskytovateľa PEPP. Orgány dohľadu tak budú vystavené riziku 
regulačnej arbitráže, kde rovnaké portfóliá dvoch poskytovateľov PEPP môžu prezentovať zásadne 
rozdielne odhady (prognózy) budúcich dôchodkových nárokov. Táto voľnosť je uvedená priamo v bode 
20, časť II, Príloha III RTS, kde je uvedené: „Na určenie kapitálových výnosov môže poskytovateľ PEPP 
použiť model na vypracovanie jedného indexu akciového trhu prostredníctvom geometrického 
Brownovho pohybu. Tento model má dva parametre: volatilitu a trhovú rizikovú prirážku.“ Následne 
sa v bode 21, časť II, Príloha III RTS, uvádza: „Na určenie ročnej volatility môžu poskytovatelia PEPP 
použiť štandardnú odchýlku mesačných výnosov príslušného akciového indexu počas primeraného 
reprezentatívneho časového obdobia s cieľom anualizovať výsledok.“ V tomto bode sa teda otvára 
riziko voľby dĺžky reprezentatívneho časového obdobia. Pri stochastickom modelovaní platí zásada 
(vedecká, nie legislatívna), že pre modelovanie a prognózovanie náhodného vývoja o dĺžke T je nutné 
mať k dispozícii empirické dátové rady o dĺžke 2xT. Avšak táto zásada nie je uplatnená v RTS 
a z existujúcej praxe môžeme predpokladať, že poskytovatelia PEPP využijú maximálne 10-ročné 
časové obdobia, čo je nedostatočne pre modelovanie 40-ročného sporivého horizontu. Abnormalitu 
vývoja výnosov (nielen kapitálových) a úrokov za posledných 10 rokov nie je nutné osobitne zmieňovať. 
Počítať s takýmto abnormálnym vývojom kapitálových výnosov a úrokových sadzieb na ďalších 40 
rokov pri produktov PEPP, ktoré sú dlhodobými sporivými produktmi, je dosť rizikové. Preto vidíme 
riziko vo vysokom tlaku na národné regulačné autority v rámci jednotného uplatňovania a nazerania 
na poskytovateľmi PEPP zostavené stochastické modely, ktoré pracujú s krátkymi časovými radmi pre 
modelovanie výnosov. Môže tak dochádzať nielen k celkovej chybovosti odhadu, ale najmä ku 
konkurencii na základe prognóz, čo je možné považovať za nekalú obchodnú techniku.  

Ďalší problém môžeme vidieť v uplatnení spôsobu modelovania príjmovej funkcie jednotlivca. RTS 
v prílohe III, časť II., bod 27 a 28 „Vývoj budúcich miezd“ pracuje s predpokladom existencie jedného 
mzdového profilu (regresného modelu) platného pre všetky krajiny EÚ, pričom rozdiel je len vo výške 
vstupnej mzdy, ktorá má byť špecifická pre konkrétnu krajinu. Inak povedané, vývoj mzdy pre sporiteľa 
v každej krajine EÚ má byť podľa RTS rovnaký a rozdiel bude len v úrovni vstupnej mzdy v danom veku 
„x“, pričom sporiteľ s vekom 25 rokov má mať vstupnú mzdu na úrovni 100% priemernej mzdy 
v príslušnej krajine. I keď vývoj mzdového profilu môže reprezentovať priemerného sporiteľa v danej 
krajine, model apriori predpokladá neprerušované prispievanie počas celej doby sporenia. Odhady tak 
môžu byť nadhodnotené. Navyše tento model kvadratickej rovnice je len odporúčaný a poskytovatelia 
PEPP tak môžu voliť iný model pre odhad vývoja mzdy bez existencie rizika výpadku z trhu práce a teda 
výpadku v obdobiach prispievania do produktu PEPP.  

Celkovo však môžeme tvrdiť, že Nariadenie o PEPP ako aj RTS je veľmi dôslednou produktovou 
reguláciou, ktorá nastavuje vysoké nároky na kvalitu produktu. Na druhej strane existuje niekoľko 
rizikových oblastí, ktoré budú vyžadovať veľmi dôsledný prístup regulačných autorít a koordinácie 
prístupu k regulácii produktov PEPP zo strany samotnej EIOPA-y.  
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Prílohy 
 

Príloha 1 Dizajn základnej časti dôchodkových systémov podľa mechanizmu 
získavania dôchodkových nárokov 

Krajina 

Nultý pilier Prvý pilier 

Rezidenčne založený Príspevkovo založený 

Základný 
Cielený  

(sociálna dávka) 
Základný Minimálny Verejný (PAYG) Súkromný 

Panel A. Posledný známy stav legislatívy aplikovateľný na budúcich dôchodcov vstupujúcich na trh práce v roku 2018 

Australia   ✓       FDC 

Austria       ✓ DB   

Belgium       ✓ DB   

Canada ✓ ✓ ****   DB   

Chile   ✓       FDC 

Czech Republic     ✓ ✓ DB   

Denmark ✓ ✓     FDC FDC [q] 

Estonia     ✓   bodový FDC 

Finland   ✓     DB   

France       ✓ DB + bodový   

Germany   ✓     bodový   

Greece ✓       DB   

Hungary       ✓ DB   

Iceland ✓ ✓       DB [q] ** 

Ireland     ✓       

Israel ✓ * ✓     FDC 

Italy         NDC   

Japan     ✓   DB   

Korea     ✓   DB   

Latvia       ✓ NDC + FDC   

Lithuania     ✓   bodový   

Luxembourg     ✓ ✓ DB   

Mexico       ✓   FDC 

Netherlands ✓         DB [q] 

New Zealand ✓           

Norway   ✓     NDC FDC 

Poland       ✓ NDC   

Portugal       ✓ DB   

Slovak Republic       ✓ bodový + FDC   

Slovenia       ✓ DB   

Spain       ✓ DB   

Sweden   ✓     NDC + FDC FDC [q] 

Switzerland       ✓ DB DB ** 

Turkey       ✓ DB   

United Kingdom     ✓       

United States         DB  

Panel B. Súčasná legislatíva aplikovaná na nových dôchodcov od roku 2018 

Chile   ✓   ✓ DB FDC 

Estonia     ✓   DB/Bodový FDC 

Italy       ✓ DB + NDC   

Latvia       ✓ DB/NDC + FDC   

Lithuania     ✓   DB/bodový   

Mexico       ✓ DB *** 

Norway ✓ ✓     DB FDC 

Poland       ✓ DB/NDC   
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Sweden ✓ ✓     DB/NDC + FDC FDC [q] 

United Kingdom     ✓   DB   

Poznámky:  

Políčko "cielený" je uvedené len v prípade plnej kariéry na úrovni príjmu aspoň vo výške 30% priemernej mzdy.  
[q] = kvázi-povinná schéma na základe kolektívnej dohody s vysokou mierou účasti 
DB = Defined benefit 
FDC = Funded defined contribution (príspevkovo definovaná fondová schéma) 
NDC = Notional defined contribution. 
* Príspevkovo určený základný dôchodok v Izraeli je na úrovni základného dôchodku rezidenčne založeného + 2% (maximálne 50%) za každý 
rok nad 10 rokov prispievania.  
** Na Islande a vo Švajčiarsku pri povinných zamestnaneckých schémach vláda určuje príspevkovú sadzbu, minimálnu úroveň výnosu a 
anuitnú sadzbu, pri ktorej sa naakumulovaný kapitál konvertuje do mesačného dôchodku. Tieto schémy sú preto implicitne považované za 
DB schémy.  
*** V Mexiku vláda poskytuje každý mesiac transfer do individuálnej súkromnej FDC schémy (kofinancovanie) pre každého prispievajúceho. 
**** V Kanade je základný dôchodok (OAS) testovaný príjmom, avšak len prostredníctvom daňového systému ("claw back"). 

Zdroj: OECD Pension at Glance 2019 ("Country Profiles"); dostupné na: at http://oe.cd/pag), 2021 

  

http://oe.cd/pag
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Príloha 2 Metodika zostavenia stochastického simulačného modelu pre testovanie 
investičných/sporivých stratégií PEPP 
 

Pri tvorbe stochastického mikrosimulačného modelu sme do úvahy brali dynamicky sa vyvíjajúce 
premenné: mzda jednotlivca (mikro) a vývoj ekonomiky (makro), pričom z makroekonomických veličín 
stochasticky modelujeme: vývoj inflácie, vývoj výnosu akciového indexu, vývoj výnosu dlhopisového 
indexu, vývoj produktivity práce a vývoj nezamestnanosti.  

Pri zostavení modelu predpokladáme nasledovné statické parametre na úrovni jednotlivca: vstupný 
vek do sporivej schémy je 20 rokov a sporí 40 rokov do veku 65 rokov. Prispieva konštantný podiel 
mzdy 5%. Vzdelanie na úrovni stredného úplného vzdelania, ktoré počas pracovnej kariéry poskytuje 
mzdu na úrovni priemeru. Upozorňujeme, že mzda simulovaného jednotlivca nie je v každom okamihu 
rovná priemernej mzde, ale kopíruje celoživotný príjem jednotlivca, ktorý má konkávnu funkciu.  

Stochasticky modelujeme nielen mzdu, ale aj riziko výpadku z trhu práce v dôsledku nezamestnanosti, 
ktorá je upravená špecificky na príslušnú vekovo a vzdelanostnú kohortu. Jednou z hlavných implikácií 
hypotézy celoživotného príjmu je, že ekonomický agent sa v plnej miere prispôsobuje svojimi 
výdavkami trvalým šokom na príjmovej strane, avšak dočasné šoky na strane príjmov nespôsobujú 
takmer žiadne zmeny vo výdavkoch jednotlivca. Väčšina empirických testov zameraných na overenie 
hypotézy celoživotného príjmu sa zameriava práve na šoky, ktoré sú ľahšie identifikovateľné a majú 
trvalé následky. Overovanie trvalých šokov spôsobených najmä rozhodnutím o výške a type vzdelania 
alebo vplyvom zmeny makroekonomických ukazovateľov (najmä inflácia a miera nezamestnanosti) 
bolo predmetom rozsiahleho záujmu výskumníkov predovšetkým v posledných dvoch desaťročiach 
minulého storočia (Contreras a Nichol, 2010). Identifikovanie doby, počas ktorej jednotlivec čelí vplyvu 
šoku na trhu práce (intenzita), je podstatným pre poznanie jeho rozhodovania o spotrebe a úsporách, 
resp. sklonu k spotrebe a sklonu k úsporám. Je možné predpokladať, že intenzita aj variabilita 
jednotlivých šokov má rôzny priebeh v závislosti na veku (Karahan a Ozkan, 2011). Preto poznanie 
týchto determinantov v závislosti na veku ekonomického agenta má pridanú hodnotu pre schopnosť 
presnejšie odhadovať a odpovedať na široké spektrum otázok v prostredí nekompletných trhov. 
Zároveň je možné lepšie vysvetľovať rozhodnutia agentov ohľadom ich akumulácie kapitálu, nerovnosti 
spotreby a efektívnosti samo-poistenia prostredníctvom tvorby bezpečnostných úspor. Dynamika 
vývoja idiosynkratických rizík, t.j. rizík, ktoré sú vlastné každému ekonomickému agentovi, sa skúma 
prostredníctvom stochastických modelov celoživotného príjmu s modelovaním náhodnosti najmä 
dočasných šokov (Guvenen a Smith, 2014).  

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že výskumné štúdie, ktoré sa zaoberajú dynamikou vývoja 
celoživotného príjmu jednotlivca čeliaceho trvalým a dočasným šokom, začínajú s formulovaním 
všeobecného modelu stochastického procesu log príjmu jednotlivca i v čase t (kde 𝑡 ∈ {1,2, … , 𝑇}) 
s určitým počtom rokov pracovnej praxe h, ktorý má rôzne charakteristiky (Guvenen a kol., 2010): 

𝜅ℎ,𝑡
𝑖 = 𝑔(𝜃𝑡 , 𝑋ℎ,𝑡) + [𝛼𝑡

𝑖 + 𝛽𝑡
𝑖ℎ] + [𝑝ℎ,𝑡

𝑖 + 𝑧ℎ,𝑡
𝑖 + 휀ℎ,𝑡

𝑖 ] 

Skúmaním takto všeobecne definovanej rovnice pre vyjadrenie zmien v celoživotnej príjmovej funkcii 
jednotlivca sa môžeme detailnejšie pozrieť na jej jednotlivé zložky.  

Výraz 𝑔(𝜃𝑡, 𝑋ℎ,𝑡) predstavuje spoločnú zložku celoživotného príjmu vlastnú pre všetkých pracujúcich. 

Preto neobsahuje horný index (i) a zmena príjmu je daná vplyvom faktora X, ktorým je vzdelanie a vek. 
Týmto výrazom sa definuje vekovo-vzdelanostná kohorta, ktorá má pri neexistencii dodatočných 
vplyvov totožný celoživotný príjem. Premenná g vyjadruje základný tvar procesu celoživotného príjmu 
jednotlivca, ktorý má tvar polynómu, pričom zmeny sú spôsobované práve zvyšovaním hodnoty X, 
ktorá predstavuje roky skúseností na trhu práce (Guvenen, 2009). Vplyv premennej súvisiacej s rokmi 
praxe, ktorá v podstate zvyšuje produktivitu práce danej vekovo-vzdelanostnej kohorty, potvrdili vo 
svojej štúdii aj (Katz a Murphy, 1992) 
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Výraz [𝛼𝑡
𝑖 + 𝛽𝑡

𝑖ℎ] odhaduje heterogenitu v rámci vekovo-vzdelanostnej kohorty X a h. Táto časť rovnice 

vyjadruje rozdiely v príjme v rámci tej istej vekovo-vzdelanostnej kohorty, ktoré sú vyjadrené trvalými 
šokmi. Pri skúmaní rôznych výskumných štúdií sa najčastejšie za tieto šoky označuje materstvo (najmä 
u žien, ktoré sa trvalo vzdávajú kariéry a z pohľadu celoživotnej príjmovej funkcie tak zaostanú za 
mužmi), invalidita a rozhodnutie o sektore, v ktorom jednotlivec realizuje svoju kariéru. V tomto 

prípade predpokladáme, že 𝛼𝑡
𝑖  a 𝛽𝑡

𝑖  má strednú hodnotu na úrovni 0 a štandardné odchýlky 𝛿𝛼
2 a 𝛿𝛽

2 

spolu s ich kovarianciou Σ𝛼𝛽. 

Poslednou časťou rovnice je parameter predstavujúci náhodnú a dočasnú zložku rozdielov v príjme 

[𝑝ℎ,𝑡
𝑖 + 𝑧ℎ,𝑡

𝑖 + 휀ℎ,𝑡
𝑖 ]. Platí, že 𝑝ℎ

𝑖 = 𝑝ℎ−1
𝑖 + 𝑣ℎ

𝑖 , 𝑧ℎ
𝑖 = 𝜌𝑧ℎ−1

𝑖 + 𝜂ℎ
𝑖  a 휀ℎ,𝑡

𝑖 , 𝑣ℎ
𝑖 , 𝜂ℎ

𝑖 ~𝑖. 𝑖. 𝑑.  Práve táto 

náhodná časť je predmetom množstva výskumov realizovaných v poslednom desaťročí. Je to 
spôsobené najmä tým, že prvé dva výrazy rovnice nedostatočne vyjadrujú rozdiely v celoživotných 
príjmoch jednotlivca. Dynamická náhodná zložka celoživotného príjmu je modelovaná ako AR(1) 
proces plus plne náhodná nevysvetliteľná dočasná zložka.  

Pre potreby modelovania celoživotného príjmu jednotlivca, ktorý čelí rôznym trvalým i dočasným 
rizikám, sa často využívajú longitudinálne dáta, ktoré skúmajú toho istého jednotlivca v čase a preto 
poskytujú dostatočne dobrý základ pre ekonometrické modelovanie náhodných veličín. Práve 
neexistencia longitudinálnych dát spôsobovala nemožnosť intenzívnejšieho skúmania dynamiky vývoja 
príjmu jednotlivca v čase s možnosťou odhadnutia vplyvu trvalých a dočasných šokov trhu práce na 
celoživotnú príjmovú funkciu jednotlivca. 

V práci vychádzame s iniciálnej štúdie autorov (Šebo, Melicherčík, Mešťan a Králik, 2017; Šebo a kol. 
2019), ktorí sa zamerali na modelovanie celoživotnej funkcie jednotlivca podľa veku a vzdelania. 
V našom prípade používame vek jednotlivca xm vyjadrený v mesiacoch. Zameriame sa na zostavenie 
racionálnej regresnej funkcie, ktorá má konkávny tvar a odhadneme regresné koeficienty 
𝛽0,𝑗, 𝛽1,𝑗, 𝛽2,𝑗 𝑎 𝛽3,𝑗 prostredníctvom metódy najmenších štvorcov:  

     �̃�𝑗,𝑥𝑚
=

𝛽0𝑗+𝛽1𝑗𝑥𝑚

𝛽2𝑗𝑥𝑚+𝛽3𝑗𝑥𝑚
2        

Závislou premennou bude príjem jednotlivca y vo veku (vyjadrený v mesiacoch) xm v danej 
vzdelanostnej kohorte j a nezávislou premennou bude jeho vek. Odhadnuté koeficienty následne 
označíme 𝛽𝑖,𝑗

∗ . Modelovaná reálna mzda pre danú vekovo vzdelanostnú kohortu teda bude 

�̃�𝑗,𝑥𝑚

∗ =
𝛽0𝑗

∗ +𝛽1𝑗
∗ 𝑥𝑚

𝛽2𝑗
∗ 𝑥𝑚+𝛽3𝑗

∗ 𝑥𝑚
2       

Vek jednotlivca (vyjadrený v mesiacoch) zvýšime vždy v prvý deň v mesiaci. Reálny mesačný nárast 
mzdy jednotlivca vo vekovo-vzdelanostnej kohorte označíme  

𝜔𝑗,𝑥𝑚

∗ = �̃�𝑗,𝑥𝑚

∗ /�̃�𝑗,𝑥𝑚−1 
∗ .      

Na odhad príjmových funkcií sme využili longitudinálne dáta z American Community Survey (ACS, 2014) 
a následne zo štúdie Fodor a Cenker (2019) a následne sme vytvorili 3 vzdelanostné kohorty j, ktoré 
uvádzame nižšie:  

a) nižšie, 

b) stredné úplné 

c) vyššie. 

Pri odhade budúcich príjmov jednotlivcov podľa vzdelania a veku sme počiatočnú mzdu prevzali zo 
Štatistického úradu SR z roku 2020.  

Nech 𝑡 ∈ {1,2, … , 𝑇} označuje poradové číslo obchodného dňa v sporivom horizonte.  T je celkový 
počet obchodných dní počas sporivého horizontu, 𝑚 ∈ {1,2, … , 𝑀}, označuje poradové číslo mesiaca 
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v sporivom horizonte o dĺžke M mesiacov. Každý mesiac m sa skladá z 20 pracovných dní. Množinu 
prvých pracovných dní v mesiaci v sporivom horizonte označme Z.  

Nominálny príjem jednotlivca y vo vzdelanostnej kohorte j v čase t označíme  𝑦𝑗,𝑡
𝑖 , 𝜏𝑡  predstavuje 

dennú mieru inflácie v čase t (viac o jej vypočítaní nájdete v nasledujúcej podkapitole). V našom modeli 
teda platí:  

𝑦𝑗,𝑡
𝑖 = {

𝑦𝑗,0
𝑖 ;  𝑡 = 0

𝑦𝑗,𝑡−1
𝑖 ∗ 𝜔𝑗,𝑡

∗ ∗ (1 + 𝜏𝑡);  𝑡 ∈ 𝑍

𝑦𝑗,𝑡−1
𝑖 ∗ (1 + 𝜏𝑡); 𝑡 ∉ 𝑍

} 

Na modelovanie budúcich príjmov jednotlivca v danej vekovej a vzdelanostnej kohorte použijeme 
stochasticky modelovanú infláciu a produktivitu práce odhadnutú z historickej mesačnej miery inflácie 
v Spojených štátoch amerických (USA) meranej prostredníctvom cenového indexu CPI (customer price 
index), ktorú sme preniesli na dennú mieru inflácie prostredníctvom lineárnej extrapolácie podľa počtu 
dní v príslušnom mesiaci. Ďalej uvažujeme o tom, že každý jednotlivec odvádza 5% zo svojej mzdy ako 
príspevok do produktu PEPP. Výšku príspevku v percentách v čase t označíme ct. Pri modelovaní 
sporivých stratégií uvažujeme o alokácii príspevkov jednotlivca ct v čase t iba do akciových 
(s) a dlhopisových (b) zložiek podľa rozloženia úspor (pomeru sporenia ). Preto:  

𝑐𝑡 = 𝑐𝑠,𝑡 + 𝑐𝑏,𝑡 

Označme 𝑤𝑠,𝑡, resp. 𝑤𝑏,𝑡 podiel úspor alokovaných do akciovej, resp. dlhopisovej, zložky portfólia 

v čase t. Podiel príspevku alokovaného do akciovej a dlhopisovej zložky portfólia potom môžeme 
vypočítať nasledovne:  

𝑐𝑠,𝑡 = 𝑤𝑠,𝑡 ∗ 𝑐𝑡 

𝑐𝑏,𝑡 = 𝑤𝑏,𝑡 ∗ 𝑐𝑡 

Výšku príspevku v čase t v absolútnom vyjadrení označíme ako C. Jej absolútnu výšku pre jednotlivca 
s príjmom y v čase t vypočítame ako   

      𝐶𝑡 = 𝑦ℎ,𝑡
𝑖 ∗ 𝑐𝑡       

Následnou úlohou je modelovanie výnosov dôchodkových fondov a zapracovanie poplatkovej politiky, 
ktorá efektívne znižuje modelované výnosy a teda objem úspor.  

Sporiteľ má možnosť svoje príspevky i úspory alokovať buď do akciovej alebo dlhopisovej zložky 
portfólia PEPP. V modeli uvažujeme o 40 ročnom sporivom horizonte, ktorý pozostáva z 10 438 
obchodných dní. Budúce výnosy modelujeme cez historické výnosy akciových a dlhopisových 
finančných nástrojov z USA, pretože zachovávame vzťah medzi výnosmi akcií, dlhopisov, inflácie 
a produktivity práce. Pracujeme s dennými historickými výnosmi akciového indexu Dow Jones 
Industrial Average 30 (DJIA 30), s dennými historickými výnosmi 7 až 10 ročných dlhopisov USA 
a s mesačnou mierou inflácie meranou CPI v USA za obdobie od 1. 1. 1919 po 31. 12. 2020. Od 1.1.2002 
výnosy akciového indexu DJIA 30 nahradíme výnosmi finančného nástroja DIA ETF, ktoré kopíruje 
zložením zloženie akciového indexu DJIA 30 a v prípade výnosov dlhopisov používame dlhopisové ETF 
IEF, ktoré investuje do amerických dlhopisov so splatnosťou 7 až 10 rokov. Produkt PEPP tak bude 
považovaný za pasívne spravovaný a bude pozostávať iba z týchto dvoch finančných nástrojov. 
V prípade inflácie (τ) pracujeme s mesačnou (m) mierou inflácie. Mieru inflácie τ pre každý obchodný 
deň d v mesiaci m vypočítame ako:  

     𝜏𝑑(𝑚) = (1 + 𝜏𝑚)
1

𝐷 − 1     

kde D predstavuje celkový počet obchodný dní v danom mesiaci m. 

Denné historické výnosy DJIA 30, resp. DIA ETF označíme ako 𝑟𝑠,𝑡∗, denné historické výnosy dlhopisov 

označíme ako 𝑟𝑏,𝑡∗ a dennú historickú mieru inflácie označíme 𝜏𝑡∗. Označme r maticu 3 x g, ktorá 
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pozostáva z denných výnosov akcií, dlhopisov a dennej miery inflácie, pričom g je počet výnosov, resp. 
inflácie, v bloku podľa počtu pracovných dní od 1. 1. 1919 po súčasnosť. Túto maticu výnosov značíme 
ako blok 0 (b0) a obsahuje T* = 26 896 denných historických výnosov, teda platí 𝑡∗ ∈ {1,2, … 𝑇∗}. Výnosy 
akciového negarantovaného dôchodkového fondu Allianz (ALL) označíme ako rs,ALL a dlhopisového 
fondu ako rb,ALL. Denné historické údaje v matici r rozdelíme do blokov podľa fázy ekonomického cyklu 
(konjunktúra vs. recesia) podľa historického vývoja ekonomických cyklov dostupných na The National 
Bureau of Economic Research (NBER) v sekcii US Business Cycle Expansions and Contractions15. 
V sledovanom období bolo zaznamenaných 36 fáz ekonomických cyklov. Blok b0 teda môžeme rozdeliť 
na 36 fáz: 𝑏0 = {𝑓1, 𝑓2, … , 𝑓36}, pričom pozorujeme striedanie rastových a poklesových fáz. Oba druhy 
sa v bloku nachádzajú práve 18 krát. Uvažujeme o blokoch bx, kde 𝑥 ∈ (0,1,2, … 49), pričom b0 je 
pôvodný blok. Ohraničenie počtu blokov b na 50 (b0, b1,..., b49) je za účelom obmedzenia počtu simulácií 
sporenia, ktoré budú realizované v nasledujúcej časti.  Každý blok bx pozostáva z 26 896 historických 
denných výnosov zatriedených do 36 blokov. Fázy fk sa v náhodnom poradí naskladajú do jednotlivých 
blokov bx, pričom rešpektujeme pravidlo striedania fáz rastu a poklesu. Touto podmienkou 
dosiahneme zachovanie striedania rastových a poklesových období i väzieb medzi rs, rb či τ  v bx.  

 

 
15 http://www.nber.org/cycles.html 
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Obrázok 25 Kurzy a logaritmické kurzy zložené z historických 26 896 denných výnosov akcií, dlhopisov 
a inflácie 

Prameň: Vlastné spracovanie dát z FRED, NBER v R, 2021. 

Aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky v čase t, kde 𝑡 𝜖 {1,2, … , 𝑇} a T = 10 438, označíme ako Pt. P1 
má počiatočnú hodnotu 1 euro. Každú ďalšiu Pt pre 𝑡 𝜖 {2, … , 𝑇} vypočítame ako 𝑃𝑡 = 𝑃𝑡−1 ∗ (1 + 𝑟𝑡). 
Na simulovanie výnosov  rt akciovej a dlhopisovej časti pre 𝑡 ∈ {1: 2913} použijeme rs,ALL a rb,ALL a pre 
𝑡 ∈ {1: 10 438 } použijeme výnosy rs,t  a rb,t z blokov b.  Ako m označíme blok obsahujúci práve 10 438 
historických denných výnosov a inflácie, čo dáva uvažovaný sporivý horizont 40 rokov (10 438 dní). 
Z každého bloku bx postupne vyberieme blok m o dĺžke 10 438 dní, ktorý pozostáva z historických 
výnosov akcií, dlhopisov a inflácie, pričom pri výbere sa postupne posúvame o 250 obchodných dní. 
Týmto prístupom získame 3 700 simulácií 40-ročných sporivých horizontov o dĺžke T obchodných dní.  
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Obrázok 26 Kurzy a logaritmické kurzy 40 ročného sporivého horizontu pozostávajúce z 10 438 
denných historických výnosov akcií, dlhopisov a inflácie 

Prameň: Vlastné spracovanie dát z FRED, NBER v R, 2021. 

Denné výnosy rs,h a rb,h upravujeme o poplatky uvažované podľa súčasne platnej regulácie PEPP. Aby 
sme model pripravili na rôzne typy poplatkov a neprekročili celkový strop 1% p.a., aplikujeme poplatky 
nasledovne: 
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a. 1% vstupný poplatok z každého príspevku 

b. 0,3% poplatok za správu majetku; 

c. 10% poplatok za prekonanie historického maxima (HWM princíp).   

Zároveň neuvažujeme o vplyve daní, ktoré by znižovali výnos v dôchodkovom fonde alebo znižovali 
hodnotu nasporených úspor v priebehu a/alebo na konci sporivého horizontu sporiteľa. Vstupné 
poplatky efektívne znižujú objem alokovaných príspevkov a preto vyjadrujeme čistú absolútnu výšku 
príspevkov, ktorá je pripísaná na účet sporiteľa a následne alokovaná podľa sporivej stratégie do 
produktu PEPP.  

Čistú absolútnu výšku príspevkov v čase t označíme ako 𝐶𝑡
∗ a vstupné poplatky vyjadrené v percentách, 

ktoré sa uplatňujú z každého príspevku 𝐶𝑡, označíme ako F. Čisté príspevky vypočítame nasledovne: 

𝐶𝑡
∗ = (1 − 𝐹) ∗ 𝐶𝑡 

Vstupný poplatok uvažujeme vo fixnej výške 1 % z postúpenej sumy na osobný dôchodkový účet 
sporiteľa. Sledovanie vstupných poplatkov v čase nám umožní sledovať celkový objem zaplatených 
vstupných poplatkov počas sporenia a tak vyjadriť zníženie objemu úspor v dôsledku existencie 
vstupných poplatkov. Správcovský poplatok (𝐹𝑀) vo výške 0,3 % z priemernej ročnej hodnoty majetku 
v produkte PEPP vyčísľujeme každý deň. Z pohľadu modelovaných výnosov prestavuje správcovský 
poplatok výšku zníženia výnosu za príslušný obchodný deň a teda dostávame nový modelovaný výnos, 
ktorý nazývame prvý predbežný čistý výnos a označíme ho ako 𝑟𝑡

1 . Uvažujeme, že jeden kalendárny 
rok má práve 250 obchodných dní, a preto môžeme vplyv správcovského poplatku na denný výnos 
portfólia produktu PEPP vyjadriť nasledovne: 

𝑟𝑡
1 = 𝑟𝑡 −

𝐹𝑀

250
 

Posledným uvažovaným poplatkom je výkonnostný poplatok (𝐹𝑉). Uplatnenie tohto poplatku je 
podmienené dosiahnutím kladného rozdielu kumulatívneho výnosu 1. investovaného Eura 
z predchádzajúceho obchodného dňa 𝑃𝑡−1 ovplyvnenou prvým čistým výnosom za príslušný obchodný 

deň, t.j. 𝑃𝑡−1 ∗ (1 + 𝑟𝑡
1), a maximálnym kumulatívnym výnosom produktu z minulosti (max 𝑃) vyššej 

ako 1.  

Ak je podiel nižší alebo rovný 1, správca PEPP produktu nemá právo na výkonnostný poplatok. Ak je 
podiel vyšší ako hodnota 1, správca môže uplatniť výkonnostný poplatok, ktorý však nesmie presiahnuť 
10% z podielu nad hodnotu 1, t.j.: 

𝐹𝑡
𝑉 = {

0,1 × (
𝑃𝑡−1∗(1+𝑟𝑡

1)

max 𝑃
− 1) , 𝑧𝑎 𝑝𝑜𝑑𝑚𝑖𝑒𝑛𝑘𝑦  𝑃𝑡−1 ∗ (1 + 𝑟𝑡

1) > max 𝑃 

0

  

Výkonnostný poplatok v podstate predstavuje dodatočné zníženie výnosu za príslušný obchodný deň. 
Uplatnením výkonnostného poplatku na prvý čistý výnos 𝑟𝑡

1 dostávame čistý výnos dôchodkového 
fondu za príslušný obchodný deň, ktorý je možné vyjadriť nasledovne: 

𝑟𝑡
∗ = 𝑟𝑡 −

𝐹𝑀

250
− 𝐹𝑡

𝑉       

Postupom uvedeným vyššie podrobíme modelované výnosy rs,h a rb,h z blokov b, čím dostaneme vývoj 
čistej výnosnosti akciovej a dlhopisovej zložky portfólia produktu PEPP.  

Metodika vychádza zo zostaveného mikrosimulačného modelu „Oranžová obálka“, ktorý autorský tím 
využíva pri modelovaní očakávaných dôchodkových nárokov v podmienkach dôchodkového systému 
SR v prostredí platformy „Oranžová obálka“ (https://www.oranzovaobalka.sk/web/sk/). Model je 
možné v jednotlivých parametroch (vývoj mzdy, makroekonomické premenné, poplatková politika, 
doba sporenia, stredná dĺžka dožitia, demografické projekcie) upravovať podľa požiadaviek konkrétnej 

https://www.oranzovaobalka.sk/web/sk/
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dôchodkovej schémy. Viac informácií o modeli je možné nájsť v publikácii „Dôchodková politika“ od 
autorov Šebo – Danková - Králik (2019) alebo technickej správe k modelovaniu výnosov pre potreby 
regulácie PEPP od tých istých autorov, ktorá bola spracovaná pre potreby organizácie Better Financie 
pod názvom „BETTER FINANCE PEPP Technical Working Paper 1/2020“ ako odpoveď na konzultácie 
k technickej regulácii (RTS) k PEPP produktom (dostupná na: https://betterfinance.eu/PEPP-TWP-1-
2020/).  

Stratégia „Samuelson-Merton“ 

Predpokladajme, že sporiteľ má možnosť investovať do d rizikových aktív, ktorých ceny sa vyvíjajú 
podľa rovnice: 

𝑑𝑃𝑡

𝑃𝑡
= μ𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝐵𝑡         

kde B označuje d-dimenzionálny Brownov pohyb, 𝜇 ∈ 𝑅𝑑 a 𝜎 ∈ 𝑅𝑑×𝑑 je regulárna matica. Okrem toho 
môže investovať do bezrizikového aktíva s cenou 𝑃𝑡

0 = 𝑒𝑟𝑡. Cieľom je investovať úspory tak, aby 
maximalizoval očakávaný úžitok z hodnoty úspor po dobe sporenia T, 𝑡 ∈ {1,2, … , 𝑇}. Predpokladajme 
ďalej, že investor používa funkciu užitočnosti s konštantnou relatívnou averziou k riziku 𝛾 > 0. Funkcia 
užitočnosti má potom tvar: 

𝑈(𝑥) =  
𝑥1−𝛾

1 − 𝛾
 ,    𝛾 ≠ 1 

pre 𝛾 = 1 je 𝑈(𝑥) = ln(𝑥). Samuelson (1969), Merton (1969, 1971) a Hakanson (1970) ukázali, že 
v prípade jednorazovej investície sú optimálne váhy rizikových aktív nezávislé na čase a výške majetku 
a možno ich spočítať podľa rovnice:  

     𝑤 =
1

𝛾
(𝜇 − 𝑟)T(𝜎𝜎T)−1       

V prípade jedného rizikového aktíva prejde na tvar: 

𝑤 =
𝜇−𝑟

𝛾𝜎2           

Rovnica pripúšťa aj krátke pozície (záporné váhy) v rizikových aktívach. To často v realite nie je možné, 
zároveň vzhľadom na objekt skúmania (starobné dôchodkové sporenie) nie je možné predpokladať 
uplatnenie tohto prístupu. Predpokladáme preto, že optimálne váhy rizikových aktív musia patriť do 
konvexnej množiny ∁. Nutz (2010) ukázal, že v tomto prípade ich možno spočítať ako: 

𝑤 =  arg max
𝑧∈∁

{𝑧(𝜇 − 𝑟) −
1

2
𝑧(𝜎𝜎T)𝑧T }     

V prípade zákazu krátkych pozícií v rizikových aj v bezrizikovom aktíve je ∁= {𝑧 ∈ 𝑅𝑑: 𝑧 ≥

0 & ∑ 𝑧𝑖 ≤ 1}𝑑
𝑖=1 . 

Dôchodkové sporenie však zvyčajne nie je jednorazovou investíciou. V prípade systému starobného 
dôchodkového sporenia, ale aj doplnkového dôchodkového sporenia, na Slovensku budúci poberateľ 
dôchodkovej dávky odvádza definovanú časť hrubej mesačnej mzdy prostredníctvom Sociálnej 
poisťovne na maximálne dva osobné dôchodkové účty vedené u dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti, resp. doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Predpokladajme, že budúce príspevky sú 
deterministické (t.j. nenáhodné) a zároveň máme možnosť si na ne požičať.  Označme 𝐶𝑡

𝑁𝑃𝑉 súčasnú 

hodnotu budúcich príspevkov. Potom možno k nasporenej sume pridať 𝐶𝑡
𝑁𝑃𝑉 a problém previesť na 

jednorazovú investíciu. Ayres a Nalebuff (2013)  navrhujú aj iné možnosti pákovania, napr. pomocou 
derivátov. V článku uvažovali aj o možnosti pákovania, s ktorou v našom prístupe nepočítame. Na 
upresnenie dodávame, že μ predstavuje očakávanú strednú hodnotu denných výnosov rizikového 
aktíva (akciovej zložky) za sledované obdobie, r je očakávaná stredná hodnota denných výnosov 
bezrizikového aktíva (dlhopisovej zložky) za sledované obdobie, 𝜎2 je očakávaný rozptyl denných 

https://betterfinance.eu/PEPP-TWP-1-2020/
https://betterfinance.eu/PEPP-TWP-1-2020/
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výnosov rizikového aktíva za sledované obdobie a γ je investorova konštantná relatívna miera averzie 
k riziku, t.j.: 

      𝑤 =
𝜇−𝑟

𝛾𝜎2 ,      

kde w predstavuje váhu rizikového investičného nástroja (negarantovaného dôchodkového fondu) na 
celkovom portfóliu úspor sporiteľa.  

Stratégia „Discretive“ 

Táto stratégia patrí k aktívnejším stratégiám využívajúcim technickú analýzu vývoja kurzu dvoch 
podkladových aktív (zložiek portfólia). Rozhodovacím kritériom je splnenie nerovnosti: 

    ∑
𝑃𝑆𝑡

−𝑃𝑆𝑡−1

𝑃𝑆𝑡−1

𝑇
𝑡=T−n+1 > ∑

𝑃𝐵𝑡
−𝑃𝐵𝑡−1

𝑃𝐵𝑡−1

𝑇
𝑡=T−o+1       

kde 𝑃𝑆𝑡
 je kurz akciovej zložky v čase t, 𝑃𝐵𝑡

 označuje kurz dlhopisovej zložky v čase t, n a o predstavujú 

dĺžku obdobia v dňoch, pre ktoré sa vypočíta súčet výnosov akciového (indexového) alebo 
dlhopisového fondu, pričom platí, že n>o a T označuje deň posledného známeho kurzu vybraného 
finančného nástroja.  Pre potreby testovania sporivej stratégie sme zvolili hodnoty n = 7 a o = 5. 

Stratégia alokuje 100 % úspor vždy iba do jednej zložky (akcie vs. dlhopisy). Ak bude platiť nerovnosť 
uvedená vo vzorci vyššie, stratégia alokuje 100% (w1) finančných prostriedkov do akciovej zložky. 
V opačnom prípade bude 100% (w2) alokovaných do dlhopisovej zložky.    

Stratégia „Cross-EMA“ 

Stratégia CrossEMA je založená na vcelku jednoduchej trendovej myšlienke pretnutia kĺzavých 
priemerov. Stratégia CrossEMA vychádza pri rozhodovaní z exponenciálneho kĺzavého priemeru, ktorý 
sa vypočíta nasledovne:  

   EMA𝑡 (𝑝) = 𝑃𝑡 ∗
2

𝑝+1
+ 𝐸𝑀𝐴𝑡−1(𝑝) ∗ (1 −

2

𝑝+1
)    

kde EMA predstavuje hodnotu exponenciálneho kĺzavého priemeru za posledných p dní čase t, Pt  
predstavuje hodnotu kumulatívneho výnosu príslušnej zložky (akciovej alebo dlhopisovej) v čase t, 
EMAt-1 predstavuje hodnotu exponenciálneho kĺzavého priemeru za posledných p dní v čase t-1. 
V našom prípade sa stratégia bude rozhodovať o investovaní alebo neinvestovaní do akciovej zložky na 
základe nižšie uvedeného rozhodovacieho mechanizmu:  

    EMA𝑡(𝑝𝑆) > EMA𝑡(𝑝𝐿)      

kde p indikuje počet obchodných dní, pre ktoré sa počíta EMA  a indexy S a L indikujú krátke (S-short) 
a dlhé (L-long) obdobie definované počtom dní. V našom prípade uvažujeme o pS = 5 dní a pL = 130. 
Dĺžky období pS a pL boli určené zámerne tak, aby sa zhodovali s dĺžkou jedného týždňa (pS) a pol roka 
(pL). Ak je splnená podmienka vyššie, do akciovej zložky  model alokuje 100 % úspor (w1). V opačnom 
prípade alokuje 0% úspor sporiteľa (w1 = 0). Alokačný pomer pre dlhopisovú zložku stanovujeme ako 
w2 = 1 - w1.  

Stratégia „MaxMin“ 

Ďalšou stratégiou v poradí je stratégia s názvom MaxMin. Princíp tejto stratégie vychádza z teórie hier 
a rozhodovania za rizika a neurčitosti. Rozhodovací mechanizmus je však postavený na tom, že sporiteľ 
nemá možnosť získať informácie o pravdepodobnosti vývoja kurzu do budúcnosti a preto sa nesnaží 
odhadovať pravdepodobnosti vývoja kurzu. Z minulého vývoja cien aktív však vytvoril predpoklad, že 
ak cena prekoná minulú hodnotu lokálneho maxima, má tendenciu rásť. Zároveň tento predpoklad 
platí aj pri prekonaní lokálneho minima smerom nadol. Ak nastane takáto situácia, je predpoklad, že 
cena bude klesať ďalej. Tým je určená charakteristika správania sporiteľa založená na snahe 
maximalizovať minimálne zisky a minimalizovať maximálne straty, ktoré môžu v čase nastať. Ak kurz 
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vzrastie za sledované obdobie nad svoje lokálne maximum, má tendenciu udržať rastový trend 
a pokračovať krátkodobo v ďalšom raste. Toto obdobie sporiteľ využíva na alokáciu úspor do 
rizikového aktíva. V opačnom prípade alokuje svoje úspory do dlhopisovej zložky. Stratégia MaxMin 
určuje alokačný pomer do rizikového aktíva na základe blízkosti ceny k lokálnemu extrému (maximu 
alebo minimu) za sledované obdobie. Stratégia alokuje do akciovej zložky (w1) 100 % úspor, ak platí 
podmienka: 

    𝑆𝑡𝑜𝑝 − 𝐿𝑜𝑠𝑠 = 0 ˄ 𝐵𝑈𝑌 = 1     

Najprv si uvedieme rozhodovací mechanizmus pre BUY, ktorý je nasledovný: 

     𝑃𝑆𝑡
≥ 𝑚𝑎𝑥𝑃𝑆𝑡,𝑡−120

      

kde P predstavuje kurz akciovej zložky S v čase t, maxP predstavuje  maximálny kurz akciovej zložky 
S za posledných 120 obchodných dní. Hodnota 120 bola zvolená zámerne na základe rozšíreného 
používania tejto hodnoty pri investičných stratégiách založených na technickej analýze denných dát 
s použitím kĺzavých priemerov. Rozhodovací mechanizmus Stop-Loss vychádza z porovnania aktuálnej 
ceny P akciovej zložky S v čase t s minimálnou hodnotou EMA akciovej zložky za posledných 133 
obchodných dní (133 obchodných dní predstavuje približne pol ročný interval), pričom je tento kurz 
prevážený tzv. citlivosťou. Stop-Loss=0, ak neplatí nerovnosť z vyššie uvedeného vzťahu. Stop-Loss 
rozhodovací algoritmus má teda tvar: 

     𝑃𝑆𝑡
≤ 𝑚𝑖𝑛𝐸𝑀𝐴𝑆𝑡,𝑡−133

∗ 𝑐𝑖𝑡𝑡     

kde minEMA akciovej zložky S v čase t je najnižšia hodnota EMA z intervalu od t-133 po t. EMA v čase 
t vypočítame ako: 

    𝐸𝑀𝐴𝑡 = [𝑃𝑡 ∗ 𝑘 + 𝑚𝑖𝑛𝑃𝑡,𝑡−133 ∗ (1 − 𝑘)] ∗ 𝑐𝑖𝑡𝑡   

kde P je cena akciovej zložky čase t, k je koeficient, ktorý sa vypočíta ako podiel čísla 2 a počtu dní 
výpočtu EMA ukazovateľa + 1. minP označuje minimálny kurz akciovej zložky v čase t z intervalu od t-
133  po t.  

Citlivosť z pohľadu sporiteľa vyjadruje mieru reakcie úspor 𝑈𝑡  v čase t pod vystavených investičnému 
riziku na celkovú očakávanú hodnotu úspor 𝑈𝑇  na konci sporiaceho horizontu T. Citlivosť vychádza 
z predpokladu, že jednotlivec reaguje citlivejšie v neskoršej fáze sporenia na negatívnu odchýlku vývoja 
úspor (čím dlhšie si človek sporí, tým má naakumulovaný väčší objem finančných prostriedkov, a preto 
negatívna odchýlka predstavuje pre neho vyššie riziko straty v absolútnom vyjadrení ako v prípade  
nastatia obdobnej situácie na začiatku sporenia pri nižšej naakumulovanej sume úspor). Negatívnu 
odchýlku ako pojem zaviedol vo svojich prácach Sortino (2010), ktorý konštrukciou Sortino Ratio 
(Sortiniho pomeru) skúmal výkonnosť správcov voči požadovanému cielenému výnosu (DTR – Desired 
Target Return), pričom sa snažil odfiltrovať tú časť volatility, ktorej výsledkom bol nárast ceny 
finančného aktíva. Pracoval len s vplyvom tej časti volatility, ktorá vyjadrovala odchýlku on 
požadovanej miery výnosu smerom nadol, t.j. skúmal len tú časť volatility, ktorá spôsobovala pokles 
ceny finančného aktíva.  

Citlivosťou v tomto prípade rozumieme funkciu času t závislú od celkovej doby sporenia vyjadrenej 
v dňoch (mesiacoch, rokoch), ak je rozhodovací algoritmus založený na dňoch (mesiacoch, rokoch). 
Citlivosť označíme cit a vypočítame ju v čase t  ako: 

     𝑐𝑖𝑡𝑡 =
𝑡

𝑡
𝑇+𝑡

2𝑇
       

kde t predstavuje čas (v závislosti od zvolenej frekvencie to je poradové číslo dňa, mesiaca alebo roku 
sporenia), T v závislosti od frekvencie predstavuje celkový počet dní, mesiacov či rokov sporenia a pre 
cit platí, že 𝑐𝑖𝑡𝑡 ∈ 〈0,1〉. Priebeh krivky citlivosti presnejšie zachytáva vývoj hodnoty úspor v sporiacej 
schéme, kde sa počíta s budúcimi pravidelnými príspevkami, oproti využitiu jednoduchého prístupu 
s exponenciálnou funkciou, ktorá sa využíva pri jednorazovej investícii.  
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Stratégia „Risk Tolerance“ 

Stratégia Risk Tolerance obsahuje vo svojom rozhodovacom mechanizme kľúčový prvok tolerancie 
k riziku sporiteľa a vychádza podobne ako predchádzajúca stratégia z porovnania vývoja výnosu (kurzu, 
ceny) akciovej zložky v priebehu času. Stratégia Risk Tolerance je založená na rozhodovacom algoritme: 

     𝑤1𝑡 = ∅𝐵𝑈𝑌𝑡,𝑡−𝑛      

kde w1 predstavuje v percentuálnom vyjadrení objem úspor alokovaných do akciovej zložky v čase t, 
pričom platí, že 𝑤1 ∈ 〈0,1〉.  ∅𝐵𝑈𝑌 predstavuje priemernú hodnotu ukazovateľa BUY za obdobie 
posledných n dní (z intervalu od t-n po t), pričom n môže byť 22 dní v prípade mesačnej frekvencie, 
približne 66 dní v prípade štvrťročnej, od 120 do 133 dní v prípade polročnej a 250 dní v prípade ročnej 
frekvencie rozhodovania. 

Ukazovateľ BUY v čase t vypočítame ako: 

    𝐵𝑈𝑌𝑡 = 1 − 𝐷𝑅𝑡      

kde 𝐷𝑅𝑡 znamená dynamické riziko v čase t a vypočítame ho ako: 

   𝐷𝑅𝑡 =
𝐷𝑚𝑎𝑥𝑡

−𝑃𝑠𝑡

𝐷𝑚𝑎𝑥𝑡
−𝐷𝑚𝑖𝑛𝑡

, za podmienky 𝐷𝑚𝑎𝑥𝑡
≠ 𝐷𝑚𝑖𝑛𝑡

    

pričom platí, ak 𝐷𝑚𝑎𝑥𝑡
− 𝐷𝑚𝑖𝑛𝑡

< 0, potom DRt = 0.  

Dmax označuje maximálnu cenu (𝑃𝑠𝑡
) akciovej zložky S v čase t z intervalu 〈𝑘, 𝑡〉, 

Dmin označuje minimálnu cenu (𝑃𝑠𝑡
) akciovej zložky S v čase t z intervalu 〈𝑘, 𝑡〉, kde 𝑘 = 𝑚𝑎𝑥(1; 2𝑡 −

𝑇). Takto stanovený interval pre hľadanie lokálneho minima a maxima v prvej polovici sporivého 
horizontu spôsobuje zvyšovanie preferencie pre alokovanie úspor do rizikovejších aktív (akciovej 
zložky). Od polovice sporivého horizontu sa interval 〈𝑘, 𝑡〉 skracuje a tým stratégiu zvyšuje preferenciu 
pre alokovanie úspor do menej rizikových zložiek (dlhopisových).  

Stratégie založené na veku sporiteľa - „Aging“ 

Predchádzajúce sporivé stratégie pri rozhodovaní o alokácii úspor vychádzali z vývoja finančných trhov, 
v niektorých prípadoch aj z tolerancie k riziku cez CRRA ukazovateľ. V tejto časti venujeme pozornosť 
stratégiám, ktoré sú založené výlučne na určení pomeru sporenia vzhľadom na vek sporiteľa a slúžia 
na zadefinovanie kapacity rizika sporiteľa. Práve tieto stratégie sú momentálne preferované tak 
regulátormi ako aj akademikmi. Tento typ stratégií veľmi jednoduchým spôsobom určuje, koľko rizika 
si môže sporiteľ dovoliť prevziať na seba vzhľadom na čas (či už definovaný vekom alebo zostávajúcou 
dĺžkou sporenia v rokoch). Blanchet (2015) vo svojom článku uvádza, že určovanie správneho 
alokačného pomeru v čase závisí od veku, pretože s vyšším vekom a kratšou dobou sporenia sa ľudia 
stávajú konzervatívnejšími a redukujú podiel úspor investovaných v rizikovejších finančných 
nástrojoch. Jedným z dôvodov tohto konania je riziko volatility, ktoré je v prípade akciových investícií 
vyššie ako v prípade dlhopisových investícií. Posledné štúdie od Kitces a Pfau (2014) a Delormea (2015) 
však uplatňujú odlišný prístup k stanoveniu alokačného pomeru v dôchodkových sporivých schémach. 
Je založený na predpoklade, že čím je človek starší a bližšie k životu na dôchodku, tým by mal väčšiu 
časť svojich úspor alokovať do akcií a menšiu do dlhopisov. Tento prístup má svoje konštrukčné 
obmedzenie a odporúčajú ho najmä sporiteľom, ktorí vedia, že pri dovŕšení dôchodkového veku 
nebudú v dekumulačnej fáze okamžite anuitizovať (nakupovať doživotný dôchodok za podstatnú časť 
úspor). Majú tak možnosť stratégiu využívať aj v akumulačnej časti a plynulo v nej pokračovať v rámci 
možností aj v dekumulačnej fáze.  Obdobné stratégie boli testovanie aj v prípade EIOPA (2020), ktorá 
v rámci svojho stochastického modelu testovala sporivé stratégie založené na veku.  

Prvá sporivá stratégia bude testovaná pod názvom Aging(1) a je založená na znižovaní percenta 
alokácie úspor do akciovej zložky postupne vždy o 1% bod za každý dožitý rok sporiteľa, čím sa 
zohľadňuje jeho aktuálny vek, t.j.:  
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𝐴𝑔𝑖𝑛𝑔(1)𝑦 = 100 − 𝑥𝑦 

kde Aging(1 )= w1 a určuje percento úspor alokovaných v akciovej zložke v roku sporenia y, x  je 
premenná určujúca vek sporiteľa v roku sporenia y pričom 𝑦 ∈ 〈1, 𝑌〉, kde Y je celkový počet rokov 
sporenia (dĺžka sporenia v rokoch).  

Aging(2) znižuje podiel úspor investovaných v akciovej zložke relatívne prostredníctvom pomeru počtu 
rokov y, ktoré už sporiteľ sporí k celkovému počtu rokov sporenia (Y) v danej sporivej schéme, t.j.: 

𝐴𝑔𝑖𝑛𝑔(2)𝑦 = (1 −
𝑦

𝑌
) . 100 

kde Aging(2) určuje percento úspor alokovaných do akciovej zložky (w1).  

Stratégie Aging(3) a Aging(4) prinášajú k stratégiám Aging(1) a Aging(2) opačný pohľad na riziko 
a s rastúcim vekom sporiteľa zvyšujú pomer úspor alokovaných v rizikovejších zložkách portfólia 
(akciových). Obe stratégie sú založené na zvyšovaní podielu úspor alokovaných v akciovej zložke 
v priebehu času. Stratégia Aging(3) sa riadi nasledovným algoritmom:   

𝐴𝑔𝑖𝑛𝑔(3)𝑦 = 𝑥𝑦 

čo znamená, že percento úspor alokovaných v akciovej zložke je definované vekom sporiteľa x v roku 
sporenia y. Stratégia Aging(4) vychádza z algoritmu:  

𝐴𝑔𝑖𝑛𝑔(4)𝑦 =
𝑦

𝑌
. 100 

ktorý určuje podiel v akciovej zložke na základe pomeru medzi poradovým číslom roku sporenia y 
a celkovým počtom rokov sporenia Y. Čím dlhšie sporiteľ sporí, tým by mal mať väčšiu časť úspor 
alokovaných v akciovej zložke.  

Vývoj alokačného pomeru pre rizikovú investíciu (w1) v čase podľa veku sporiteľa pre všetky stratégie 
typu Aging uvádzame na obrázku nižšie. 

 

Obrázok 27 Vývoj alokačného pomeru do akciovej / dlhopisovej zložky portfólia produktu PEPP podľa 
stratégií Aging 

Prameň: Vlastné spracovanie.  
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Statické stratégie 

Medzi stratégie v kategórií statické môžeme zaradiť stratégie, ktoré vychádzajú z fixného pomeru 
rozloženia úspor medzi akciovú a dlhopisovú zložku portfólia produktu PEPP.  

K statickým investičným stratégiám zaraďujeme stratégie, ktoré počas celej doby sporenia držia 
konštantný pomer rozloženia úspor. Perold a Sharpe (1995) za typickú statickú stratégiu určujúcu 
pomer sporenia počas celej doby sporenia označili stratégiu 60:40, ktorá  počas celej doby sporenia 
drží konštantný pomer w1 = 60 % v akciách a w2 = 40 % v dlhopisoch.  

Do testovania výkonnosti stratégií pre úplnosť skúmania vplyvu statického pomeru váh medzi 
rizikovými a nerizikovými dôchodkovými fondami zavádzame dodatočné predvolené statické stratégie, 
ktoré budú počas celej doby sporenia udržiavať konštantný pomer, t.j.: 

Tabuľka 17 Statické stratégie s definovaným pomerom sporenia 

 Podiel úspor v akciovej zložke Podiel úspor v dlhopisovej zložke 

K
on

št
an

tn
ý 

 

al
ok

ač
ný

 p
om

er
 

90 10 

80 20 

70 30 

60 40 

50 50 

40 60 

30 70 

20 80 

10 90 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Benchmarkové stratégie 

V tejto kategórii budeme uvažovať o dvoch benchmarkových stratégiách, ktoré budú mať počas celej 
doby sporenia alokovaných 100 % úspor výlučne akciovej, resp. 100 % v dlhopisovej, zložke. Tieto 
stratégie označíme ako INDF  a DGDF. Slúžia na posúdenie výkonnosti ostatných stratégií voči 
extrémnym alokačným pomerom.  

Metodika hodnotenia sporivých stratégií  

V tejto časti prezentujeme metodiku hodnotenia sporivých stratégií na základe ukazovateľov 
vytvorených tak, aby vyhodnocovali mieru naplnenia troch cieľov: adekvátnosť, trhové riziko a nároky 
na aktívny prístup buď zo strany správcu alebo sporiteľa v produkte PEPP.   

Z pohľadu budovania aktív určených na financovanie spotreby pri odchode z trhu práce nás musí 
logicky zaujímať cieľ, ktorým je schopnosť sporivej stratégie pri obmedzeniach dôchodkovej schémy 
dosiahnuť želanú (cielenú) mieru náhrady príjmu, t.j. schopnosť dosiahnuť stanovenú (cielenú) mieru 
náhradového pomeru. Túto hranicu budeme považovať za adekvátnu. Logickou implikáciou 
dosahovania tohto cieľa je vytváranie trhového rizika na osobnom dôchodkovom účte počas procesu 
sporenia a uplatňovania sporivej stratégie. Výsledkom sú dva kontradiktórne ciele: adekvátnosť vs. 
trhové riziko. Ak postavíme voči sebe dva ciele, môžeme vhodne nastaviť metodiku hodnotenia 
sporivých stratégií. Pri existencii „trade-off“ rozhodnutí je možné voliť medzi stratégiami, ktoré síce 
majú vyššiu pravdepodobnosť dosiahnutia adekvátnosti, no na druhej strane vyžadujú od sporiteľa 
akceptovať vyššiu mieru trhového rizika počas sporivej fázy. Opozitom môžu byť stratégie, ktoré aj za 
cenu nižšej miery adekvátnosti poskytujú nízku mieru trhového rizika počas sporenia. Tretí ukazovateľ, 
ktorý je možné zapracovať do hodnotenia sporivých stratégií, je zameraný na klasický problém, 
ktorému typické DC dôchodkové schémy čelia – pasivita v správaní sporiteľov. Sporivé stratégie sa líšia 
vo svojich nárokoch na aktivitu, čo v prípade stratégií predstavených v predchádzajúcej podkapitole 
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znamená skúmanie počtu signálov na zmenu alokačného pomeru, ktoré počas sporiacej fázy 
vygenerujú. 

Pri hodnotení sporivých stratégií, špecificky pri stratégiách uplatňovaných na dlhý sporivý horizont, je 
potrebné myslieť nielen na dosiahnutie čo najvyššieho výnosu, ale aj na eliminovanie potenciálneho 
vyššieho prepadu hodnoty úspor najmä v záverečnej fáze sporenia (Choi, 2015), či frekvencie realizácie 
sporivej stratégie sporiteľom (Pardo, 2008).  

Prvý ukazovateľ Perf porovnáva objem naakumulovaných úspor U na konci sporivého horizontu T 

a objem zaplatených príspevkov za celú dobu sporenia ∑ 𝐶𝑡
𝑇
𝑡=1 , kde ∑ 𝐶𝑡

𝑇
𝑡=1 = 𝐶𝑇

∗. 

𝑃𝑒𝑟𝑓𝑇 =
𝑈𝑇

𝐶𝑇
∗ − 1 

Ukazovateľ vyjadruje mieru zhodnotenia vložených príspevkov sporiteľom pri uplatňovaní zvolenej 
sporivej stratégie počas celej doby sporenia. Vo svojej podstate predstavuje individuálnu mieru 
zhodnotenia úspor vzhľadom na existenciu sporivej stratégie a individualizovanú celoživotnú príjmovú 
funkciu. 

Druhý ukazovateľ, ktorý používame na hodnotenie sporivých stratégií, je benchmarkový 
ukazovateľ 𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑈𝑇. Vychádza z myšlienky porovnania nasporenej sumy v čase odchodu na dôchodok 
UT pri uplatnení sporivej stratégie a hodnoty nasporenej sumy úspor v čase odchodu na dôchodok 
prostredníctvom benchmarkovej stratégie UH,T. Benchmarkovými sporivými stratégiami sú sporenie 
výlučne v akciách (US,T), resp. dlhopisoch (UB,T), a teda namiesto H je možné použiť index S, resp. B. 
Teda: 

𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑈𝑇 =
𝑈𝑇

𝑈𝐻,𝑇
 

Hodnota 𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑈𝑇 ≥ 1 indikuje vyššiu nasporenú sumu dosiahnutú uplatňovaním vybranej sporivej 
stratégie ako sporenie výlučne v akciovom (S), resp. dlhopisovom (B) fonde počas celej doby sporenia.  

Pre posúdenie miery investičného rizika, ktorú musí sporiteľ podstúpiť počas doby sporenia, 
zavádzame ukazovatele reflektujúce najmä prepady hodnoty úspor počas sporenia. Sporitelia citlivo 
reagujú na tento jav a preto je vhodné poznať správanie sporivej stratégie aj z pohľadu rizika prepadu 
úspor. Ukazovateľmi posudzujúcimi priebeh sporenia a podstúpené riziko sú indikátory sledujúce 
prepady v hodnote úspor sporiteľa v priebehu sporenia v relatívnom i absolútnom vyjadrení. 
Zavádzame ukazovateľ maximálneho absolútneho prepadu úspor  a maximálneho relatívneho prepadu 
úspor (z angl. maximum drawdown, skr. MaxDD). V prípade relatívneho vyjadrenia použijeme 
označenie MaxDD(%) a v prípade absolútneho vyjadrenia použijeme označenie MaxDD(p.j.) 
a vypočítame ich nasledovne:  

𝑀𝑎𝑥𝐷𝐷(%)𝑡 = 𝑀𝐼𝑁𝑡 {
[𝑈𝑡−𝑀𝐴𝑋(𝑈�̂�)]

𝑀𝐴𝑋(𝑈�̂�)
, 𝑀𝑎𝑥𝐷𝐷(%)�̂�∗} ; �̂� ∈ 〈1, 𝑡〉, 𝑡 ∈ 〈2, 𝑇〉  

𝑀𝑎𝑥𝐷𝐷(𝑝. 𝑗. )𝑡 = 𝑀𝐼𝑁𝑡{𝑈𝑡 − 𝑀𝐴𝑋(𝑈�̂�), 𝑀𝑎𝑥𝐷𝐷(𝑝. 𝑗. )𝑡∗̂}; �̂� ∈ 〈1, 𝑡〉, 𝑡 ∈ 〈2, 𝑇〉   

pričom 𝑀𝑎𝑥𝐷𝐷(%)1 = 𝑀𝑎𝑥𝐷𝐷(𝑝. 𝑗. )1 = 0 

Oba ukazovatele maximálneho prepadu úspor dokážu vyjadriť, aké maximálne riziko je možné 
očakávať pri zvolení a uplatňovaní sporivej stratégie. Oba ukazovatele však ponímajú riziko trošku 
odlišne. Pri ukazovateli relatívneho maximálneho prepadu úspor skúmame, aký podiel nasporenej 
sumy môže sporiteľ počas sporenia stratiť. V prípade absolútneho prepadu je možné sledovať, akú 
maximálnu sumu úspor môže sporiteľ počas sporenia stratiť. Je predpoklad, že tento ukazovateľ bude 
dosahovať svoje maximá v poslednej časti sporivého horizontu.  

Druhá skupina ukazovateľov zameraná na investičné riziko počas doby sporenia vychádza 
z predchádzajúcich ukazovateľov maximálneho prepadu úspor. V tomto prípade však sledujeme, kedy 
maximálny prepad nastane, t.j. skúmame, v ktorom období sporenia nastáva maximálny relatívny aj 
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maximálny absolútny prepad úspor. Poradové číslo obchodného dňa, v ktorom nastal najvyšší 
MaxDD(%) označíme ako 𝑡𝑀𝑎𝑥𝐷𝐷(%) a poradové číslo dňa, v ktorom nastal najvyšší MaxDD(p.j.) 

označíme ako 𝑡𝑀𝑎𝑥𝐷𝐷(𝑝.𝑗.), pričom platí, že 𝑡𝑀𝑎𝑥𝐷𝐷(%) ∧ 𝑡𝑀𝑎𝑥𝐷𝐷(𝑝.𝑗.) ∈ 〈1, 𝑇〉. Nech 𝑡𝑀𝑎𝑥𝐷𝐷(%)̈ ∈ 〈0,1〉 

predstavuje v relatívnom vyjadrení periódu zo sporivého horizontu, v ktorej nastal najväčší prepad 
úspor v relatívnom vyjadrení a nech 𝑡𝑀𝑎𝑥𝐷𝐷(𝑝.𝑗.)̈ ∈ 〈0,1〉 predstavuje v relatívnom vyjadrení periódu zo 

sporivého horizontu, v ktorej nastal najväčší prepad úspor v absolútnom vyjadrení. Potom:  

𝑡𝑀𝑎𝑥𝐷𝐷(%)̈ =
𝑡𝑀𝑎𝑥𝐷𝐷(%)

𝑇
 

𝑡𝑀𝑎𝑥𝐷𝐷(𝑝.𝑗.)̈ =
𝑡𝑀𝑎𝑥𝐷𝐷(𝑝.𝑗.)

𝑇
 

Spojením oboch skupín ukazovateľov zameraných na investičné riziko dokážeme určiť nielen výšku 
maximálneho prepadu úspor, ale aj periódu, v ktorej k maximálnemu prepadu úspor došlo. Logickou 
interpretáciou výsledkov je posúdenie schopnosti sporivej stratégie vyhnúť sa maximálnym relatívnym 
prepadom v posledných periódach sporivého horizontu. Preto je možné určiť hraničné hodnoty 
prepadov a hraničné hodnoty periód, ktoré by nemali byť prekonané.  

Treťou oblasťou hodnotenia sporivých stratégií je náročnosť realizácie sporivej stratégie. Náročnosť 
realizácie sporivej stratégie chápeme ako počet zmien v alokačnom pomere, ktoré musí sporiteľ počas 
sporivého horizontu vykonať. Náročnosť realizácie sporivej stratégie preto môžeme stotožniť 
s požadovanou mieru aktívnej správy úspor. Zavádzame ukazovateľ aktivity A, ktorý vypočítame 
nasledovne:  

𝐴𝑇 =
𝑇

𝑎
 

kde T predstavuje celkový počet obchodných dní sporivého horizontu (T) a a predstavuje počet 
realizovaných prestupov (vygenerovaných signálov na zmenu alokačného pomeru) sporivej stratégie 
počas celého sporivého horizontu. Vzorec pre AT poskytuje sporiteľovi informáciu, ako často v dňoch 
sporivá stratégia uskutočnila rozhodnutie o zmene alokačného pomeru. Inak povedané, čím je hodnota 
ukazovateľa A vyššia, tým menší počet prestupov musí sporiteľ pri danej stratégii realizovať počas 
sporivého horizontu. Stratégia s najvyššou hodnotou tohto ukazovateľ preto vyžaduje nižšiu mieru 
aktivity zo strany sporiteľa. Ukazovateľ aktivity bude zrejme vyšší pri stratégiách, ktoré majú fixný 
alokačný pomer sporenia počas celej doby sporenia a teda nevyžadujú aktívne zásahy do úpravy 
rozloženia úspor zo strany sporiteľa. Na druhej strane však samotné stratégie s fixným pomerom 
sporenia vyžadujú, aby sporiteľ pravidelne upravoval rozloženie majetku a dodržiaval alokačný pomer, 
ktorý sa prirodzene mení rozdielnym vývojom aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky (výnosom) 
dôchodkového fondu, v ktorom sú alokované úspory sporiteľa. V prípade, že dôjde k výraznejšej 
odchýlke vo výnosoch dlhopisovej alebo akciovej zložky portfólia, bude porušený fixný alokačný pomer 
a sporiteľ je nútený upraviť rozloženie majetku raz ročne tak, aby dodržiaval stanovený pomer 
sporenia. Tento úkon tak znižuje celkovú hodnotu ukazovateľa aktivity.  

Zároveň môžeme predpokladať, že stratégie s fixným pomerom sporenia nebudú dosahovať rovnaké 
miery aktivity, ak stratégie budú predmetom obmedzení prestupu zo strany regulátora. Tá istá 
stratégia s fixným pomerom tak môže dosahovať inú mieru aktivity v prípade, že neexistuje 
obmedzenie pre pomer sporenia v porovnaní s prípadom, kedy existuje regulačné obmedzenie 
rozloženia úspor. Ak má stratégia pevný alokačný pomer (napríklad 50:50), potom pre dodržanie 
pravidiel regulácie musí správca zmeniť alokačný pomer a teda zasiahnuť (v mene klienta) do 
rozloženia úspor. Takýto aktívny zásah správcu alebo samotného sporiteľa sa odzrkadlí v rozdielnej 
hodnote ukazovateľa aktivity pre tú istú sporivú stratégiu. 

Poslednou zvolenou oblasťou hodnotenia je miera odklonu od cielenej úrovni úspor (𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑈𝑇). 
Tento ukazovateľ je umelo vytvorený s cieľom posúdiť výkonnosť stratégií pri stochastickom 
mikrosimulačnom modelovaní v porovnaní s predpokladmi EIOPA o výkonnosti stratégie na úrovni 6% 
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p.a. v reálnej hodnote (očistenej o infláciu) a pri úrovni poplatkov na úrovni 1% p.a. Porovnaním 
dosiahnutej hodnoty úspor pri uplatnení príslušnej sporivej stratégie voči cielenej hodnote úspor sme 
schopní posúdiť schopnosť sporivej stratégie prekonať očakávania EIOPA pre PEPP produkt, ktorú 
použili pri svojich modeloch. Odklon od teoretickej hodnoty úspor na konci sporivého horizontu T 
vypočítame ako: 

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑈𝑇 = 𝑈𝑇 − 𝑈𝑇
∗  

kde 𝑈𝑇  predstavuje nominálnu výšku úspor dosiahnutej pri aplikovaní stratégie, 𝑈𝑇
∗  predstavuje 

teoretickú výšku úspor pri použití predpokladu EIOPA o čistej ročnej výkonnosti stratégie na úrovni 6% 
a poplatkoch na úrovni 1% p.a.  
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Príloha 3 Metodika a doplnkové výsledky hodnotenia výkonnosti súkromných 
dôchodkových schém v EÚ 
 

Cieľ 

Výpočet a vyhodnotenie rizikovo upraveného výnosu analyzovaných dôchodkových schém zahrnutých 
do projektu Better Finance "Pension Savings: The Real Return - 2020 Edition".  

Cieľom je posúdiť nominálnu aj reálnu výkonnosť dôchodkových schém od ich vzniku (resp. od roku 
2002), posúdiť nákladovú efektívnosť a rizikovo upravenú výkonnosť.  

Dátová základňa 

Podkladom pre výpočet výkonnosti súkromných dôchodkových schém v EÚ je databáza neziskovej 
organizácie Better Finance so sídlom v Bruseli (Belgicko). V rámci každoročného hodnotenia 
súkromných dôchodkových schém sme mohli využiť ich databázu, ktorá je výstupom projektu „Pension 
Savings – The real return“. Databáza údajov je dostupná na adrese: https://betterfinance.eu/pensions-

dashboard/.  

Pre potreby skúmania výkonnosti a nákladovej efektívnosti sme spracovali ročné dáta o nominálnej aj 
reálnej výkonnosti dôchodkových schém od roku 2002, resp. od ich vzniku, do roku 2019. Zoznam 
dostupný dát (výnosy, poplatky) za jednotlivé dôchodkové schémy a roky prezentujeme v nasledovnej 
tabuľke.  

Tabuľka 18 Dostupnosť dát výnosov a poplatkov vybraných súkromných dôchodkových schém v EÚ 
Krajina Názov dôchodkovej schémy 
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Austria AT - Pension Fund x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Austria AT - Pension Insurance x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Belgium BE - Individual Branch 23 contracts 
   

x x x x x x x x x x 
     

Belgium BE - IORPs x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Belgium BE - Pension Savings Funds x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Bulgaria BG - Universal Pension Funds x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Bulgaria BG - Voluntary Pension Funds x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Germany DE - A.O.P.P. x x x x x x x x x x x x x x x x x 
 

Germany DE - Other pension insurances x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Germany DE - Riester pensions 
   

x x x x x x x x x x x x x x x 

Germany DE - Rürüp pensions 
   

x x x x x x x x x x x x x x x 

Denmark DK - Hybrid DC with guarantee 
              

x x x 
 

Denmark DK - Hybrid DC without guarantee 
              

x x x 
 

Estonia EE - Mandatory Pension Funds 
 

x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Estonia EE - Supplementary Pension Funds 
 

x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Spain ES - Associate plans x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Spain ES - Individual plans (aggregate) x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Spain ES - Occupational plans x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Spain ES - Pension funds (aggregate) x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

France FR - Corporate pension plans x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

France FR - Life insurance contracts - 
capital guaranteed 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

France FR - Public Employee Schemes 
                  

Croatia HR - Pillar II Pension Funds x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Croatia HR - Pillar III Pension Funds x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Italy IT - Contractual pension funds x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Italy IT - Open pension funds x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Italy IT - PIP with profits 
      

x x x x x x x x x x x x 

Lithuania LT - Pillar II Pension Funds 
  

x x x x x x x x x x x x x x x x 

Lithuania LT - Pillar III Pension Funds 
  

x x x x x x x x x x x x x x x x 

Latvia LV - State funded pension funds 
 

x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Latvia LV - Voluntary pension funds 
         

x x x x x x x x x 

Netherlands NL - Life Insurances - net of taxes x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Netherlands NL - Pension Funds x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Poland PL - Employee Pension funds x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

https://betterfinance.eu/pensions-dashboard/
https://betterfinance.eu/pensions-dashboard/


123 
 

Poland PL - Voluntary pension funds 
           

x x x x x x x 

Romania RO - Pillar II Pension Funds 
      

x x x x x x x x x x x x 

Romania RO - Pillar III Pension Funds 
     

x x x x x x x x x x x x x 

Sweden SE - Premium pensions (AP7 Safa) x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Sweden SE - Premium pensions (private 
plans) 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Slovakia SK - Pillar II Pension Funds 
   

x x x x x x x x x x x x x x x 

Slovakia SK - Pillar III Pension Funds 
       

x x x x x x x x x x x 

United 
Kingdom 

UK - Pension funds x x x x x x x x x x x x x x x x 
  

Zdroj: Databáza dôchodkových schém, Better Finance (dostupné na: https://betterfinance.eu/pensions-
dashboard/), 2021 

Metódy merania výnosu upraveného o riziko (RAR) 

Výnos upravený o riziko je výpočet výnosu alebo zisku z investície, ktorý zohľadňuje mieru rizika, ktorú 
je potrebné prijať na jeho dosiahnutie. Riziko sa meria v porovnaní s rizikom prakticky bezrizikovej 
investície. 

V závislosti od použitej metódy sa výpočet rizika vyjadruje ako číslo alebo rating.  

Medzi bežné miery rizika používané pri investovaní patria alfa (Jensen´s Alpha), beta (relatívna 
rizikovosť), štandardná odchýlka, Treynor ratio a Sharpeho pomer. 

Alfa (Jensenova alfa) 
Alfa (alebo Jensenova alfa) je miera výkonnosti upravená o riziko, ktorá predstavuje priemerný výnos 
portfólia alebo investície, vyšší alebo nižší ako výnos predpovedaný modelom oceňovania kapitálových 
aktív (CAPM), vzhľadom na betu portfólia alebo investície a priemerný trhový výnos. Alfu tak môžeme 
vyjadriť nasledovne: 

𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎 = 𝑅𝑖 − 𝑅𝐹𝑅 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝐹𝑅) 

Kde:  
𝑅𝑖 = realizovaný výnos portfólia alebo investície 
𝑅𝑚 = realizovaný výnos príslušného trhového indexu (benchmarku) 
𝑅𝐹𝑅 = bezrizikový výnos 
𝛽 = beta portfólia s ohľadom na príslušný trhový index 

 

Beta 
Beta je miera volatility (alebo systematického rizika) portfólia v porovnaní s trhom (trhovou 
referenčnou hodnotou). Koeficient beta môže merať volatilitu portfólia (alebo jednej investície) v 
porovnaní so systematickým rizikom celého trhu. V štatistickom vyjadrení beta predstavuje sklon 
priamky prechádzajúcej regresiou dátových bodov.  

Beta účinne opisuje aktivitu výnosov portfólia, keď reaguje na výkyvy na trhu. Beta portfólia sa vypočíta 
vydelením súčinu kovariancie výnosov portfólia a výnosov trhu rozptylom výnosov trhu za určité 
obdobie. 

Výpočet beta je nasledovný: 

𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 (𝛽) =
𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑅𝑖;𝑡; 𝑅𝑚;𝑡)

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑅𝑚)
 

Kde:  

𝑅𝑖;𝑡 = realizovaný výnos portfólia (investície) za obdobie t 

𝑅𝑚;𝑡 = realizovaný výnos príslušného trhového indexu za obdobie t 

https://betterfinance.eu/pensions-dashboard/
https://betterfinance.eu/pensions-dashboard/
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𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 = kovariancia výnosov vyjadrujúca ako zmeny výnosu portfólia súvisia so zmenami 
výnosov príslušného trhu (trhového indexu) 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 = variancia vyjadrujúca ako ďaleko (nad alebo pod) sú jednotlivé trhové výnosy za sledované 
obdobie od priemeru za sledované obdobie 

Výpočet beta sa používa na to, aby investori pochopili, či sa portfólio (alebo jedna investícia) pohybuje 
rovnakým smerom ako zvyšok trhu. Poskytuje tiež prehľad o tom, aké volatilné alebo rizikové je 
portfólio v porovnaní so zvyškom trhu. Aby beta poskytla akýkoľvek užitočný pohľad, trh, ktorý sa 
používa ako referenčná hodnota, by mal byť s portfóliom vysoko korelovaný (meraný buď cez R-kvadrát 
alebo korelačného faktor).  

 

Štandardná odchýlka 
Štandardná odchýlka je štatistický ukazovateľ, ktorý meria rozptyl súboru údajov vzhľadom na jeho 
priemer. Štandardná odchýlka sa vypočíta ako odmocnina z rozptylu určením odchýlky každého 
dátového bodu vzhľadom na priemer. Ak sú dátové body ďalej od priemeru, v rámci súboru údajov je 
väčšia odchýlka; čím sú teda údaje viac rozptýlené od priemeru, tým je štandardná odchýlka vyššia. 
Volatilné portfólio má vysokú štandardnú odchýlku, zatiaľ čo odchýlka konzervatívneho portfólia je 
zvyčajne pomerne nízka. 

Štandardná odchýlka je štatistické meranie v oblasti financií, ktoré po aplikácii na ročnú mieru 
výnosnosti investície objasňuje historickú volatilitu tejto investície. Čím väčšia je štandardná odchýlka 
investície, tým väčší je rozptyl medzi jednotlivými cenami a priemerom, čo svedčí o väčšom cenovom 
rozpätí. Štandardnú odchýlku meriame nasledovne: 

𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = √
∑ (𝑟𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
  

Kde: 

𝑟𝑖 = výnos i-teho bodu v danom súbore výnosov 

�̅� = priemerný výnos v danom súbore výnosov 

𝑛 = počet pozorovaní (počet výnosov v danom súbore výnosov) 

Štandardná odchýlka je užitočný nástroj, pretože pomáha merať volatilitu trhu a cenných papierov. 
Nižšia štandardná odchýlka nie je nevyhnutne výhodnejšia. Všetko závisí od investícií a ochoty 
investora prevziať riziko. Pri riešení výšky odchýlky v portfóliu by mali investori zvážiť svoju toleranciu 
voči volatilite a svoje celkové investičné ciele. 

 

Treynorov pomer 
Treynorov pomer je známy aj ako pomer odmeny a volatility. 

Treynorov pomer meria rizikovo upravenú výkonnosť investičného portfólia analýzou nadmerného 
výnosu portfólia na jednotku rizika. V prípade Treynorovho pomeru sa nadmerným výnosom rozumie 
výnos dosiahnutý nad výnosom, ktorý by sa mohol dosiahnuť v bezrizikovej investícii (poznámka: 
skutočné bezrizikové investície neexistujú). 

V prípade Treynorovho pomeru sa ako miera trhového rizika používa beta, ktorá je mierou celkového 
trhového rizika alebo systematického rizika. Beta meria tendenciu výnosu portfólia meniť sa v reakcii 
na zmeny výnosu celého trhu. Čím vyšší je Treynorov pomer, tým väčší nadvýnos vytvára portfólio na 
každú jednotku celkového trhového rizika. 

𝑇𝑟𝑒𝑦𝑛𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑅𝑝 − 𝑅𝐹𝑅

𝛽
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Kde:  

𝑅𝑝 = výnos portfólia (investície) 

𝑅𝐹𝑅 = bezrizikový výnos 

𝛽 = beta faktor portfólia (investície) 

Traynorov pomer udáva, aký výnos investícia dosiahla pri výške rizika, ktoré investícia prevzala. Vyšší 
Treynorov pomer znamená, že portfólio je vhodnejšou investíciou. Tento pomer je ukazovateľom 
výkonnosti, ktorý v podstate vyjadruje, koľko jednotiek výnosu získa investor za každú jednotku 
volatility, ktorú zažije. 

 

Sharpov pomer 
Sharpov pomer je priemerný výnos dosiahnutý nad bezrizikovou sadzbou na jednotku volatility alebo 
celkového rizika. Volatilita je miera kolísania cien portfólia. Odčítanie bezrizikovej miery od 
priemerného výnosu umožňuje investorovi lepšie identifikovať výnos spojený s rizikovými aktívami. 
Bezriziková miera výnosnosti je výnosnosť investície s nulovým rizikom, čo znamená, že je to 
výnosnosť, ktorú by mohli investori očakávať pri nepodstupovaní žiadneho rizika. Vo všeobecnosti 
platí, že čím vyššia je hodnota Sharpovho pomeru, tým atraktívnejší je výnos upravený o riziko. Sharpov 
pomer vypočítame nasledovne: 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑅𝑝 − 𝑅𝐹𝑅

𝜎
 

Kde: 

𝑅𝑝 = výnos portfólia 

𝑅𝐹𝑅 = bezrizikový výnos 

σ = štandardná odchýlka nadvýnosu portfólia 

Čím vyšší je Sharpov pomer portfólia, tým lepšia je jeho výkonnosť upravená o riziko. Ak je výsledkom 
analýzy záporný Sharpov pomer, znamená to, že buď je bezriziková sadzba vyššia ako výnos portfólia, 
alebo sa očakáva záporný výnos portfólia. V oboch prípadoch záporný Sharpov pomer nemá žiadny 
užitočný význam. 

Na hodnotenie rizikovo upravenej návratnosti analyzovaných dôchodkových schém (fondov, schém) 
sa v tejto analýze používajú všetky uvedené metódy. 

 

Benchmarkové portfóliá a bezrizikový výnos 
Pri použití vyššie uvedených metód merania výnosu dôchodkových fondov očistených o riziko je 
potrebné vytvoriť portfóliá, ktoré by zodpovedali rizikovému a výnosovému profilu analyzovaných 
dôchodkových fondov. V mnohých prípadoch sa používajú trhové indexy. Kritika používania indexov 
spočíva v tom, že ich nemožno plne replikovať pomocou dostupných finančných produktov, keďže 
indexy nezohľadňujú vplyv poplatkov (najmä priebežných).  

Aby sme túto kritiku prekonali, použili sme existujúce pasívne ETF orientované na replikáciu výkonnosti 
dvoch hlavných indexov: 

1. Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Bond 
2. STOXX Europe 600 index 

Na replikáciu týchto indexov sme použili tieto ETF: 

1. SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF (ISIN: IE00B3S5XW04) 
2. iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (ISIN: DE0002635307) 
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Máme k dispozícii mesačné výnosy od januára 2002, a tak môžeme na ročnej báze porovnávať výnosy 
s príslušnými dôchodkovými fondmi.  

Zároveň sme vytvorili 11 umelých benchmarkových portfólií zložených z dvoch uvedených finančných 
produktov - ETF. Používame statické alokačné profily a na konci každého roka portfólio rebalancujeme 
tak, aby zodpovedalo statickému alokačnému profilu. Ročné výkonnosti umelých portfólií sú uvedené 
v nasledujúcej tabuľke. Prvá hodnota zodpovedá akciovej zložke a druhá hodnota dlhopisovej zložke.  

Tabuľka 19 Ročné výnosy statických benchmarkových portfólií 
Alokačný pomer 

Rok 

100-0 90-10 80-20 70-30 60-40 50-50 40-60 30-70 20-80 10-90 0-100 

2002 -0,30926 -0,26898 -0,22869 -0,18841 -0,14813 -0,10785 -0,06757 -0,02729 0,012995 0,053277 0,093558 

2003 0,169271 0,156439 0,143607 0,130775 0,117943 0,105111 0,092279 0,079447 0,066615 0,053783 0,040951 

2004 0,124543 0,119529 0,114515 0,109501 0,104487 0,099472 0,094458 0,089444 0,08443 0,079416 0,074402 

2005 0,269919 0,247689 0,225459 0,20323 0,181 0,15877 0,13654 0,11431 0,09208 0,06985 0,04762 

2006 0,210696 0,189133 0,16757 0,146008 0,124445 0,102882 0,08132 0,059757 0,038194 0,016632 -0,00493 

2007 0,02624 0,024967 0,023695 0,022422 0,021149 0,019876 0,018604 0,017331 0,016058 0,014785 0,013513 

2008 -0,43532 -0,38313 -0,33095 -0,27876 -0,22658 -0,17439 -0,1222 -0,07002 -0,01783 0,034355 0,086541 

2009 0,33087 0,302007 0,273143 0,244279 0,215415 0,186551 0,157688 0,128824 0,09996 0,071096 0,042232 

2010 0,120244 0,10846 0,096676 0,084893 0,073109 0,061325 0,049542 0,037758 0,025974 0,014191 0,002407 

2011 -0,08239 -0,07323 -0,06406 -0,0549 -0,04573 -0,03657 -0,0274 -0,01824 -0,00907 9,35E-05 0,009258 

2012 0,18739 0,179423 0,171457 0,16349 0,155523 0,147557 0,13959 0,131624 0,123657 0,115691 0,107724 

2013 0,212632 0,193362 0,174093 0,154823 0,135553 0,116283 0,097013 0,077743 0,058473 0,039203 0,019934 

2014 0,075849 0,081337 0,086824 0,092312 0,097799 0,103287 0,108774 0,114262 0,119749 0,125236 0,130724 

2015 0,099367 0,090775 0,082182 0,07359 0,064997 0,056405 0,047812 0,039219 0,030627 0,022034 0,013442 

2016 0,021686 0,022329 0,022972 0,023615 0,024258 0,024901 0,025544 0,026187 0,02683 0,027473 0,028116 

2017 0,109966 0,098791 0,087616 0,076442 0,065267 0,054093 0,042918 0,031743 0,020569 0,009394 -0,00178 

2018 -0,104 -0,09312 -0,08225 -0,07137 -0,0605 -0,04962 -0,03875 -0,02787 -0,017 -0,00612 0,00475 

2019 0,273748 0,252552 0,231355 0,210158 0,188962 0,167765 0,146569 0,125372 0,104176 0,082979 0,061782 

Vlastné spracovanie za základe dát Morningstar Direct a Financial Times database, 2021 

Pre portfólio s bezrizikovým výnosom bolo priradené portfólio "0-100", keďže toto portfólio investuje 
výlučne do štátnych dlhopisov krajín EÚ.  

Za analyzované obdobie rokov 2002 - 2019 tieto referenčné portfóliá vygenerovali priemerný ročný 
výnos a štandardnú odchýlku, ktoré sú uvedené v nasledujúcom grafe. 
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Obrázok 28 Ročné výnosy a štandardné odchýlky benchmarkových portfólií 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2021 

 

Korelácia analyzovaných dôchodkových schém s referenčnými portfóliami 
Ďalším krokom je zistiť, do akej miery sú výnosy analyzovaných dôchodkových nástrojov korelované s 
výnosmi referenčných portfólií. To by umožnilo zistiť, či by sa výnosy referenčných portfólií mohli 
použiť na vysvetlenie vývoja výnosov analyzovaných dôchodkových schém.  

V nasledujúcej tabuľke sú vo forme "heat map" uvedené párové korelačné koeficienty pre každú 
kombináciu dôchodkového produktu (fondu, schémy) s vytvorenými referenčnými portfóliami.  

Možno tak ľahko identifikovať prijateľný benchmark pre konkrétny dôchodkový produkt. Existuje 
niekoľko výnimiek, kde je korelácia pomerne nízka alebo dokonca žiadna, čo možno vysvetliť dvoma 
faktormi: 

1. dôchodkové schémy a produkty založené na poistení (Rakúsko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko), 
pre ktoré sú volatilita a pohyby cien celkom irelevantné (možno ich vysvetliť rôznymi účtovnými 
metódami, ktoré nezohľadňujú trhové ceny - účtovný princíp držania do splatnosti).  

2. Investovanie s predpojatosťou k domácim aktívam, tzv. „home-bias“ (dôchodkové fondy v Poľsku, 
Rumunsku alebo na Slovensku).  

Osobitnou skupinou, kde je korelácia pomerne nízka, sú švédske prémiové dôchodkové fondy (AP7 
Safa a súkromné fondy), kde sme očakávali vyššie korelácie s referenčnými portfóliami. Pre túto 
skupinu sa malo vytvoriť diverzifikovanejšie referenčné portfólio (pozostávajúce z viacerých tried 
aktív). 
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Tabuľka 20 Korelácia výnosov vybraných súkromných dôchodkových schém v EÚ s benchmarkovými portfóliami 

Krajina 
Benchmarkové portfólio  

Dôchodková schéma  
100-0 90-10 80-20 70-30 60-40 50-50 40-60 30-70 20-80 10-90 

0-100 
Risk-free 

Austria Pension Fund 0,941616 0,945964 0,950765 0,955854 0,960651 0,963394 0,958702 0,929269 0,818782 0,500937 0,011346 

Austria Pension Insurance -0,13892 -0,13993 -0,14107 -0,14235 -0,1437 -0,14489 -0,14524 -0,14257 -0,13032 -0,0946 -0,03373 

Belgium Individual Branch 23 contracts 0,972185 0,974971 0,977723 0,980022 0,980836 0,97753 0,962926 0,91591 0,774257 0,420591 -0,07177 

Belgium IORPs 0,968235 0,971263 0,97438 0,977254 0,979024 0,977425 0,96612 0,92592 0,797372 0,454507 -0,05117 

Belgium Pension Savings Funds 0,96341 0,965632 0,967736 0,969304 0,969333 0,965321 0,950522 0,90508 0,768991 0,41905 -0,08533 

Bulgaria Universal Pension Funds 0,766308 0,76696 0,767226 0,76665 0,764228 0,757621 0,740839 0,697013 0,577219 0,286477 -0,11645 

Bulgaria Voluntary Pension Funds 0,727143 0,727501 0,727427 0,726455 0,723589 0,716524 0,699434 0,656061 0,539702 0,260935 -0,1218 

Croatia Pillar II Pension Funds 0,68158 0,684575 0,687857 0,691291 0,694429 0,695946 0,691865 0,669508 0,587952 0,356186 0,001563 

Croatia Pillar III Pension Funds 0,687146 0,692884 0,69962 0,707523 0,71664 0,72649 0,734578 0,730745 0,676646 0,473176 0,119879 

Estonia Mandatory Pension Funds 0,932005 0,932203 0,931647 0,929615 0,924632 0,913462 0,888484 0,830476 0,691509 0,390422 -0,03964 

Estonia Supplementary Pension Funds 0,953582 0,952921 0,951271 0,947806 0,940872 0,92693 0,897795 0,833201 0,683576 0,36747 -0,07539 

France Corporate pension plans 0,978002 0,979949 0,981696 0,982783 0,982137 0,97712 0,960712 0,912459 0,771117 0,412451 -0,10005 

France Life insurance contracts - capital guaranteed -0,17451 -0,17101 -0,16647 -0,16038 -0,15183 -0,13916 -0,11896 -0,08388 -0,01885 0,087879 0,185301 

Germany A.O.P.P. 0,866343 0,872036 0,878576 0,885984 0,893986 0,901339 0,903548 0,88461 0,789173 0,493555 0,04443 

Germany Other pension insurances -0,2538 -0,25033 -0,24577 -0,23956 -0,23069 -0,21723 -0,19514 -0,15527 -0,07748 0,05972 0,198888 

Germany Riester pensions -0,03601 -0,03224 -0,02749 -0,02133 -0,01309 -0,0016 0,015158 0,040706 0,079553 0,127935 0,157206 

Germany Rürüp pensions -0,0367 -0,03325 -0,02891 -0,02327 -0,01571 -0,00516 0,010263 0,033858 0,069947 0,115434 0,143984 

Italy Contractual pension funds 0,930486 0,937695 0,946109 0,955894 0,967011 0,978632 0,987065 0,978014 0,898952 0,617196 0,137913 

Italy Open pension funds 0,957677 0,960719 0,963863 0,966783 0,968639 0,967204 0,956237 0,916805 0,790155 0,45156 -0,04852 

Italy PIP with profits -0,05409 -0,04756 -0,03933 -0,02871 -0,01453 0,005139 0,033681 0,076841 0,14185 0,222343 0,271014 

Latvia State funded pension funds 0,910917 0,915644 0,920774 0,926072 0,930833 0,933114 0,92749 0,898325 0,801563 0,549545 0,144112 

Latvia Voluntary Pension Funds 0,804006 0,816565 0,830113 0,844298 0,858234 0,869964 0,875458 0,867052 0,832021 0,754619 0,626814 

Lithuania Pillar II Pension Funds 0,855429 0,859072 0,862885 0,866556 0,869279 0,868978 0,860125 0,827313 0,728479 0,483483 0,101461 

Lithuania Pillar III Pension Funds 0,933433 0,932653 0,930861 0,927227 0,920093 0,905921 0,876562 0,811929 0,663299 0,352118 -0,08002 

Netherlands Life Insurances - net of taxes 0,548042 0,537387 0,52356 0,504979 0,47889 0,440126 0,378203 0,270336 0,069612 -0,26182 -0,56726 

Netherlands Pension funds 0,863275 0,867172 0,871461 0,875979 0,88018 0,882419 0,877715 0,850113 0,747888 0,455489 0,006491 

Poland Employee Pension funds 0,712938 0,716327 0,720082 0,724092 0,727934 0,730303 0,727181 0,705555 0,622891 0,3833 0,012758 

Poland Voluntary Pension Funds 0,60232 0,592339 0,578832 0,560086 0,533369 0,494296 0,436056 0,349257 0,225084 0,065527 -0,10622 

Romania Pillar II Pension Funds 0,606805 0,613747 0,621928 0,6316 0,642952 0,655791 0,668406 0,673523 0,645063 0,516814 0,257891 

Romania Pillar III Pension Funds 0,760457 0,767786 0,776298 0,786146 0,7973 0,809068 0,818539 0,815408 0,766342 0,593927 0,271437 

Slovakia Pillar II Pension Funds 0,748743 0,750409 0,751873 0,752731 0,752082 0,7478 0,734542 0,697975 0,599737 0,368027 0,019363 

Slovakia Pillar III Pension Funds 0,676257 0,690561 0,706855 0,725303 0,745807 0,767539 0,787883 0,800164 0,790036 0,734446 0,615962 

Spain Associate plans 0,942845 0,947115 0,951815 0,956772 0,961389 0,963876 0,958797 0,928742 0,817233 0,49803 0,007668 

Spain Individual plans (aggregate) 0,890766 0,896863 0,903904 0,911957 0,920838 0,929501 0,933963 0,919764 0,835756 0,557095 0,097022 

Spain Occupational plans 0,952228 0,957212 0,962807 0,968911 0,975047 0,979615 0,977504 0,951776 0,846111 0,531198 0,036999 

Spain Pension funds (aggregate) 0,926741 0,932452 0,938981 0,946327 0,954182 0,96126 0,963066 0,943944 0,850005 0,55307 0,073435 

Sweden Premium pensions (AP7 Safa) -0,04442 -0,03462 -0,02224 -0,00613 0,015558 0,046051 0,091185 0,161421 0,27014 0,396248 0,434883 

Sweden Premium pensions (private plans) -0,09529 -0,08445 -0,07072 -0,05281 -0,02859 0,005657 0,056764 0,137357 0,265228 0,422659 0,489723 

UK Pension funds 0,825065 0,822431 0,818491 0,812336 0,802164 0,784075 0,74869 0,670857 0,48244 0,085765 -0,35105 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov databázy Better Finance, Morningstar Direct a Financial Times, 2021 
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Výsledky testovania výnosnosti dôchodkových fondov očistených o riziko 

Jensenova alfa 
Pri výpočte alfa sa použil faktor beta z referenčného portfólia "50-50", keďže toto portfólio má 
najvyššiu koreláciu pre väčšinu dôchodkových schém. 

Obrázok 29 Výkonnosť dôchodkových schém v EÚ - Jensenova alfa 

 

Zdroj: Vlastné prepočty a spracovanie, 2021 

Beta 
Pri analýze rizika dôchodkových fondov pomocou koeficientu beta sme použili tri referenčné portfóliá: 
"90-10"; "50-50" a "10-90". 
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Tabuľka 21 Výkonnosť dôchodkových schém v EÚ - Beta faktor 

Dôchodková schéma / Benchmarkové portfóio Beta (50-50) Beta (10-90) Beta (90-10) 
0-100 (risk-free) 0,002692 0,975946314 -0,00433013 

100-0 2,114955 1,804718471 0,11820817 

10-90 0,213919 1,058823529 0,0079237 

20-80 0,425145 1,141700745 0,02017753 

30-70 0,636371 1,224577961 0,03243136 

40-60 0,847597 1,307455177 0,04468519 

50-50 1,058824 1,390332392 0,05693902 

60-40 1,270050 1,473209608 0,06919285 

70-30 1,481276 1,556086824 0,08144668 

80-20 1,692502 1,63896404 0,09370051 

90-10 1,903728 1,721841255 0,10595434 

AT - Pension Fund 0,689392 0,913861472 0,03703286 

AT - Pension Insurance 0,040878 0,040718408 0,00225786 

BE - Individual Branch 23 contracts 1,075016 1,217659553 0,05870222 

BE - IORPs 0,957420 1,13499702 0,05204827 

BE - Pension Savings Funds 1,258344 1,392607378 0,06886355 

BG - Universal Pension Funds 0,498745 0,480785232 0,02762163 

BG - Voluntary Pension Funds 0,650108 0,603561708 0,03611092 

DE - A.O.P.P. 0,097735 0,137939669 0,00521156 

DE - Other pension insurances -0,016390 0,011487415 -0,00103331 

DE - Riester pensions -0,000092 0,020174486 -9,8321E-05 

DE - Rürüp pensions -0,000293 0,018077908 -0,00010072 

DK - Hybrid DC with guarantee 0,217544 0,489596413 0,01076006 

DK - Hybrid DC without guarantee 0,364165 0,540484306 0,01929654 

EE - Mandatory Pension Funds 0,795273 0,954613389 0,04317897 

EE - Supplementary Pension Funds 1,393296 1,55126422 0,07620605 

ES - Associate plans 0,603043 0,79436073 0,03241752 

ES - Individual plans (aggregate) 0,472522 0,721998949 0,02494298 

ES - Occupational plans 0,553685 0,765416876 0,02959821 

ES - Pension funds (aggregate) 0,506780 0,74335154 0,026894 

FR - Corporate pension plans 0,625717 0,673344536 0,03433078 

FR - Life insurance contracts - capital guaranteed -0,016261 0,026179042 -0,00109319 

HR - Pillar II Pension Funds 0,442221 0,576999441 0,02379767 

HR - Pillar III Pension Funds 0,440781 0,731899588 0,02299874 

IT - Contractual pension funds 0,439468 0,706588408 0,02303668 

IT - Open pension funds 0,753754 0,897144296 0,04095982 

IT - PIP with profits 0,000379 0,045415331 -0,00018634 

LT - Pillar II Pension Funds 0,535532 0,840315392 0,02816766 

LT - Pillar III Pension Funds 0,978693 1,072823049 0,05360688 

LV - State funded pension funds 0,538006 0,889861769 0,02808763 

LV - Voluntary pension funds 0,331563 1,211555179 0,01425817 

NL - Life Insurances - net of taxes 0,140391 -0,212915021 0,00937778 

NL - Pension Funds 0,762482 1,003383645 0,04099301 

PL - Employee Pension funds 0,615045 0,822958721 0,0330039 

PL - Voluntary pension funds 0,591160 0,332582373 0,03383177 

RO - Pillar II Pension Funds 0,391290 0,85475975 0,01947286 

RO - Pillar III Pension Funds 0,453109 0,935087901 0,02280112 

SE - Premium pensions (AP7 Safa) 0,085703 1,879979061 -0,00352484 

SE - Premium pensions (private plans) 0,009534 1,816095782 -0,00778716 

SK - Pillar II Pension Funds 0,263115 0,357407966 0,01409435 

SK - Pillar III Pension Funds 0,241177 0,89103847 0,01032635 

UK - Pension funds 0,760291 0,209755947 0,04451415 

Zdroj: Vlastné prepočty a spracovanie, 2021 

Výsledky výskumu naznačujú, že švédske penzijné fondy majú vysokú betu v porovnaní s 
konzervatívnym referenčným portfóliom "10-90". V porovnaní s referenčným portfóliom "50-50" má 
však väčšina analyzovaných dôchodkových fondov koeficient beta nižší ako 1, čo znamená, že výnosy 
sú v porovnaní s trhovým referenčným portfóliom nižšie (na oboch stranách - smerom nahor aj nadol).  
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Treynorov pomer 
Treynorov pomer meria výnos upravený o riziko alebo inými slovami, aký výnos možno očakávať za 
jednotku rizika (beta). Vo všeobecnosti vyššie hodnoty Treynorovho pomeru znamenajú lepšiu 
investíciu, pretože portfólio manažér poskytuje vyšší podiel výnosov na jednu jednotku rizika. Investor 
(sporiteľ) však musí túto hodnotu porovnať so skutočným priemerným výnosom trhového 
benchmarku, aby vedel pochopiť aj dlhodobé riziko (riziko adekvátnosti). Práve tu má význam 
porovnávať krátkodobý pohľad s dlhodobým pohľadom. Koeficient beta bol vypočítaný na základe 
referenčného portfólia "50-50". 

Tabuľka 22 Výkonnosť dôchodkových schém v EÚ - Treynorov pomer 

Dôchodková schéma Priemerný výnos Beta (50-50) 
Treynorov pomer 

(50-50) 

0-100 4,20% 0,002692 -4,071547161 

100-0 5,08% 2,114955 -0,001037073 

10-90 4,51% 0,213919 -0,036996218 

20-80 4,77% 0,425145 -0,0123999 

30-70 4,99% 0,636371 -0,004801154 

40-60 5,17% 0,847597 -0,001520341 
50-50 5,30% 1,058824 0 

60-40 5,38% 1,270050 0,000611627 

70-30 5,40% 1,481276 0,00067584 

80-20 5,36% 1,692502 0,000368456 

90-10 5,26% 1,903728 -0,000218599 

AT - Pension Fund 3,30% 0,689392 -0,028963469 

AT - Pension Insurance 3,96% 0,040878 -0,327617755 

BE - Individual Branch 23 contracts 3,71% 1,075016 -0,014826919 

BE - IORPs 4,91% 0,957420 -0,004072491 

BE - Pension Savings Funds 4,70% 1,258344 -0,004799787 

BG - Universal Pension Funds 1,63% 0,498745 -0,073540922 

BG - Voluntary Pension Funds 2,95% 0,650108 -0,036153435 

DE - A.O.P.P. 3,77% 0,097735 -0,156668723 

DE - Other pension insurances 3,40% -0,016390 1,156527739 

DE - Riester pensions 2,45% -0,000092 310,5515216 

DE - Rürüp pensions 2,97% -0,000293 79,50856667 

DK - Hybrid DC with guarantee 4,07% 0,217544 -0,056333985 

DK - Hybrid DC without guarantee 3,73% 0,364165 -0,043250762 

EE - Mandatory Pension Funds 3,91% 0,795273 -0,017467758 

EE - Supplementary Pension Funds 5,22% 1,393296 -0,000561566 

ES - Associate plans 3,42% 0,603043 -0,031251105 

ES - Individual plans (aggregate) 2,44% 0,472522 -0,060540584 

ES - Occupational plans 3,36% 0,553685 -0,035104917 

ES - Pension funds (aggregate) 2,75% 0,506780 -0,050221574 

FR - Corporate pension plans 2,77% 0,625717 -0,040408572 

FR - Life insurance contracts - capital guaranteed 3,19% -0,016261 1,3005347 

HR - Pillar II Pension Funds 5,58% 0,442221 0,006437824 

HR - Pillar III Pension Funds 5,86% 0,440781 0,012791015 

IT - Contractual pension funds 3,17% 0,439468 -0,048479507 

IT - Open pension funds 2,44% 0,753754 -0,037917482 

IT - PIP with profits 2,64% 0,000379 -70,25239718 

LT - Pillar II Pension Funds 4,64% 0,535532 -0,012331288 

LT - Pillar III Pension Funds 4,05% 0,978693 -0,012776894 

LV - State funded pension funds 3,79% 0,538006 -0,028060723 

LV - Voluntary pension funds 3,73% 0,331563 -0,047430456 

NL - Life Insurances - net of taxes 1,75% 0,140391 -0,252917418 

NL - Pension Funds 5,22% 0,762482 -0,001072995 

PL - Employee Pension funds 5,82% 0,615045 0,008434915 

PL - Voluntary pension funds 7,69% 0,591160 0,040393635 

RO - Pillar II Pension Funds 8,04% 0,391290 0,069999507 

RO - Pillar III Pension Funds 6,06% 0,453109 0,016703255 

SE - Premium pensions (AP7 Safa) 11,30% 0,085703 0,699543767 

SE - Premium pensions (private plans) 8,46% 0,009534 3,31677773 

SK - Pillar II Pension Funds 1,94% 0,263115 -0,127668229 

SK - Pillar III Pension Funds 2,00% 0,241177 -0,136710871 

UK - Pension funds 7,18% 0,760291 0,024766611 
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Zdroj: Vlastné prepočty a spracovanie, 2021 

Pri kontrole výsledkov môžeme tvrdiť, že dôchodkové schémy v Nemecku založené na poistení (Riester 
a Rürüp) dosahujú vysoké hodnoty Treynorovho pomeru. Anualizované výnosy sú však výrazne pod 
priemerom. Na druhej strane švédske prémiové dôchodkové fondy dokázali dosiahnuť kladné hodnoty 
a dosahujú vysoko nadpriemerné anualizované výnosy. Takmer všetky ostatné dôchodkové nástroje 
dosiahli hodnoty blízke nule, čo naznačuje, že vytvorenie nadmerného výnosu za jednotku rizika 
takmer neexistuje.  

Sharpov pomer 
Posledným kontrolovaným ukazovateľom výnosnosti upravenej o riziko je Sharpov pomer, ktorý 
predstavuje nadmerný výnos na jednu jednotku rizika meraného štandardnou odchýlkou. Tento pomer 
pomáha pochopiť, aký nadmerný výnos môže sporiteľ očakávať pri akceptovaní určitej úrovne 
rizikovosti dôchodkového nástroja. 

Obrázok 30 Výkonnosť dôchodkových schém v EÚ - Sharpov pomer 

 

Zdroj: Vlastné prepočty a spracovanie, 2021 
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Pri posudzovaní Sharpovho pomeru možno vidieť, že väčšina dôchodkových nástrojov prináša záporný 
nadmerný výnos vzhľadom na mieru rizika, ktorú musí sporiteľ podstúpiť. Len niekoľko dôchodkových 
schém je schopných dosiahnuť kladný nadmerný výnos za zvýšené riziko, ktoré sporiteľ podstupuje (švédske 
prémiové dôchodkové fondy, poľské zamestnanecké dôchodkové fondy). 
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Príloha 4 Dizajn produktu CASS Pension Program – program dôchodkového sporenia 
v spoločnosti Continental Zvolen 
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