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Outsourcingom sa vo všeobecnosti rozumie 
proces, pri ktorom spoločnosť deleguje činnosti 
vedľajšieho, resp. podporného charakteru zo svo-
jej vnútornej štruktúry na inú spoločnosť, ktorá 
sa na výkon takýchto činností špecializuje. Firmy 
tak chcú dosiahnuť zníženie vynaložených nákla-
dov na zverené činnosti alebo potrebujú uvoľniť 
vnútorné kapacity na výkon hlavnej podnikateľ-
skej činnosti. Konečným výsledkom by malo byť 
zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu. Samo-
zrejme, outsourcing nie je samospasiteľný nástroj, 
ktorý by sa mohol využívať bez dôsledného zhod-
notenia potenciálnych rizík. Každá firma by mala 
vykonať analýzu nákladovosti, pričom do úvahy 
by mala brať okrem znížených priamych nákladov 
aj dodatočné náklady spojené s outsourcingom 
(napr. na komunikáciu s inou spoločnosťou, na 
kontrolu kvality, právny servis). Problémom sú 
predovšetkým skryté náklady, ktoré môžu eko-
nomickú výhodnosť outsourcingu úplne vyvrátiť 
(napr. prípadné chyby výrobku či služby spôsobe-
né nekvalitnou subdodávkou, poškodenie dobré-
ho mena atď.). 

Práve potenciálne riziká spojené so zverením 
výkonu činností poisťovne na iný subjekt boli 
v minulosti jedným z dôvodov, prečo nebol out-
sourcing v zmysle zákona č. 95/2002 Z. z. o pois-
ťovníctve a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov povolený. Ďalším argumentom v neprospech 
outsourcingu bola skutočnosť, že orgán dohľadu 
nemal právomoci, ktoré by mu umožnili vykoná-
vať efektívny dohľad nad činnosťami, ak by ich 
poisťovne zverili nedohliadaným subjektom. V ne-
poslednom rade sa vychádzalo z toho, že poisťo-
vaciu činnosť môžu vykonávať iba poisťovne na 
základe osobitného povolenia a žiadny iný sub-
jekt nemá právo vykonávať takúto činnosť. Teda aj 
v prípade, ak by poisťovňa mala právo zveriť urči-
tý proces v rámci poisťovacej činnosti inému sub-
jektu, mohla by to byť len iná poisťovňa. Keďže 
by však išlo o konkurenčnú spoločnosť, zvereniu 
výkonu činnosti by s veľkou pravdepodobnosťou 
bránil potenciálny konflikt záujmov. 

Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) však už 
priniesol úpravu otázky zverenia činností. Podľa 
§ 14 ods. 1 zákona môže poisťovňa alebo zais-
ťovňa na základe zmluvy o zverení činností zveriť 
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jednu činnosť alebo viac činností inej osobe, kto-
rá je oprávnená na výkon zverených činností. To 
znamená, že poisťovňa alebo zaisťovňa je opráv-
nená určité činnosti v zmysle zákona preniesť na 
iné fyzické alebo právnické osoby. Rozsah týchto 
činností nie je v zákone definovaný, ale je ohra-
ničený výpočtom činností, ktoré poisťovňa alebo 
zaisťovňa nemôže zveriť inej osobe (§ 14 ods. 1). 
Patrí sem: 
– prijímanie alebo preberanie poistných rizík, 
– ohodnocovanie poistných rizík a ich riadenie, 
– tvorba technických rezerv a tvorba garančného 

fondu, 
– pasívne zaistenie. 

Ostatné činnosti definované zákonom je pois-
ťovňa alebo zaisťovňa oprávnená zveriť inej fyzic-
kej alebo právnickej osobe za podmienok stano-
vených v § 14 zákona o poisťovníctve. Poisťovňa 
alebo zaisťovňa na základe § 4 ods. 5 zákona je 
oprávnená vykonávať činnosti, na ktoré jej bolo 
udelené povolenie podľa § 5 ods. 1 alebo § 8 
ods. 1 zákona a činnosti s nimi súvisiace. Národná 
banka Slovenska udeľuje podľa § 5 ods. 1 zákona 
povolenie na výkon poisťovacej činnosti a podľa 
§ 8 ods. 1 zákona povolenie na výkon zaisťovacej 
činnosti. Zákonodarca v § 14 zákona použil pojem 
„činnosti“ so zámerom obsiahnuť všetky relevant-
né činnosti upravené zákonom, t. j. zabezpečenie 
dostatočnej kontroly nad činnosťami, ktoré svojou 
povahou a rozsahom sú primárnymi vzhľadom na 
výkon poistenia, resp. zaistenia. Zákon v § 14 ods. 
2 a 5 stanovuje poisťovniam alebo zaisťovniam 
podmienky, za ktorých je možné zveriť činnosti 
inej právnickej osobe. V prípade, že tieto pod-
mienky nie sú dostatočne preukázané, je Národná 
banka Slovenska oprávnená zamietnuť uzatvore-
nie zmluvy o zverení činnosti. Je teda zjavné, že 
poisťovňa alebo zaisťovňa musí v prípade zve-
renia poisťovacej a zaisťovacej činnosti a s nimi 
súvisiacich činností postupovať podľa ustanovení 
§ 14, teda zmluva o zverení týchto činností musí 
prejsť procesom podľa § 14 zákona. V záujme zvy-
šovania efektivity a zníženia administratívnej záťa-
že v prípadoch, keď poisťovňa alebo zaisťovňa má 
úmysel uzatvoriť viacero zmlúv s väčším počtom 
subjektov, pričom predmet zmlúv, práva a povin-
nosti zmluvných strán budú rovnaké (napr. výkon 
obhliadky motorových vozidiel), je poisťovňa 
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alebo zaisťovňa povinná oznámiť zámer zveriť 
uvedenú činnosť spolu s návrhom zmluvy o zve-
rení činnosti iba v prípade prvej zmluvy. Poisťov-
ňa alebo zaisťovňa je však už v čase oznámenia 
zámeru zveriť činnosť iným subjektom povinná 
upozorniť Národnú banku Slovenska na skutoč-
nosť, že plánuje obdobnú zmluvu uzatvárať aj 
s ďalšími subjektmi. Následne je povinná ozna-
movať Národnej banke Slovenska subjekty, s kto-
rými uzatvorí alebo zruší zmluvu s identickými 
zmluvnými podmienkami, ako bola prvá zmluva, 
ktorá prešla procesom schvaľovania v zmysle § 14 
zákona o poisťovníctve, a zároveň formou čestné-
ho prehlásenia preukáže splnenie vecných, perso-
nálnych a organizačných predpokladov na výkon 
zverených činností. V prípade, ak by nová zmluva 
alebo dodatok ku zmluve obsahovali nové, resp. 
zmenené zmluvné podmienky, je poisťovňa ale-
bo zaisťovňa povinná predložiť všetky doklady 
v zmysle § 14 zákona o poisťovníctve. Na druhej 
strane z ustanovení § 14 zákona nemožno vyvodiť 
povinnosť poisťovne alebo zaisťovne predkladať 
Národnej banke Slovenska na schválenie zverenie 
akejkoľvek činnosti. Každá poisťovňa alebo zais-
ťovňa popri výkone poisťovacej alebo zaisťovacej 
činnosti a s nimi súvisiacich činností vykonáva 
ďalšie činnosti bežného prevádzkového charakte-
ru. Tieto činnosti nie sú upravené ustanoveniami 
zákona o poisťovníctve a ani iné právne predpisy 
platné na území Slovenskej republiky nepred-
pisujú poisťovniam alebo zaisťovniam osobitný 
schvaľovací postup pre zverenie týchto činností. 
Napokon, výkon týchto činností ani nepodlieha 
povoľovaciemu konaniu a nie je predmetom do-
hľadu Národnej banky Slovenska.1 

Nové regulatórne požiadavky poisťovní, ktoré 
sú predmetom režimu Solventnosť II, zásadným 
spôsobom vstupujú aj do úpravy zverenia výko-
nu činností poisťovní. Základným právnym aktom 
je rámcová smernica Solventnosť II, ktorá v článku 
49 stanovuje pomerne úsporným spôsobom pra-
vidlá zverenia výkonu činností. Poisťovňa bude 
v zmysle ods. 1 tohto ustanovenia niesť plnú zod-
povednosť za plnenie uvedených regulatórnych 
požiadaviek aj v prípade, ak zverí výkon funkcií ale-
bo akýchkoľvek činností poistenia alebo zaistenia 
inému subjektu. Smernica práve týmto ustanove-
ním do budúcna vylučuje akékoľvek obmedzenie 
outsourcingu v rozsahu, ako dnes stanovuje § 14 
ods. 1 zákona o poisťovníctve. Znamená to, že po-
isťovňa bude oprávnená po implementácii smer-
nice Solventnosť II do slovenskej právnej úpravy 
zveriť aj výkon takých činností, ktorých zverenie 
bolo doteraz zákonom zakázané. 

Činnosti, ktoré podľa v súčasnosti platnej práv-
nej úpravy nemôžu byť zverené, však určite budú 
patriť ku kritickým a dôležitým funkciám v rámci 
poisťovne a práve zverenie kritických a dôležitých 
činností upravuje smernica podrobnejšie. Podľa 
článku 49 ods. 2 zverenie kritických a dôležitých 
činností nesmie viesť k podstatnému zhoršeniu 
kvality systému správy a riadenia, nadmernému 
zvýšeniu operačného rizika, zhoršeniu schopnos-
ti vykonávať dohľad a narušeniu nepretržitého 

poskytovania uspokojivej služby poistníkom/po-
isteným. Ide o požiadavky, ktoré sa musia splniť 
kumulatívne a poisťovňa bude povinná pred zve-
rením výkonu takýchto činností vždy analyzovať 
splnenie predmetných kritérií. Poisťovne budú 
zároveň povinné včas informovať orgán dohľadu 
o svojom zámere zveriť výkon kritických alebo 
dôležitých funkcií alebo činností, ako aj o akom-
koľvek následnom dôležitom vývoji v súvislosti 
s týmito funkciami alebo činnosťami. Do budúc-
na práve v súvislosti s článkom 49 ods. 3 smernice 
Solventnosť II možno predpokladať diskusiu týka-
júcu sa splnenia predmetnej povinnosti, či už zo 
strany orgánu dohľadu alebo zo strany poisťovní. 
Smernica Solventnosť II totiž neurčila presnú le-
hotu, dokedy je poisťovňa povinná informovať 
orgán dohľadu o zámere zveriť výkon činností, 
iba stanovila, že sa tak musí urobiť včas. Smerni-
ca Solventnosť II síce priamo v článku 38, resp. 49, 
nestanovuje orgánu dohľadu obdobnú právo-
moc zamietnuť zámer zveriť výkon činností (ako 
v súčasnosti platnom zákone), v zmysle článku 
34 ods. 2 však orgány dohľadu majú právomoc 
prijať akékoľvek potrebné opatrenia, v prípade 
potreby aj opatrenia správnej a finančnej pova-
hy, voči poisťovniam alebo zaisťovniam a členom 
ich správnych orgánov, riadiacich orgánov alebo 
kontrolných orgánov. Z uvedeného vyplýva, že ak 
Národná banka Slovenska z predloženého záme-
ru zveriť výkon činnosti usúdi, že nie sú naplne-
né kritériá stanovené smernicou, bude mať prá-
vo voči poisťovni efektívne zasiahnuť. Napokon 
smernica Solventnosť II v článku 38 dáva orgánu 
dohľadu nové dodatočné právomoci aj v súvis-
losti s prevádzkovateľom služby, ktorému sa čin-
nosti zverujú. Poskytovateľ služby musí v každom 
okamihu spolupracovať s orgánmi dohľadu pois-
ťovne v súvislosti so zvereným výkonom činnosti 
a akékoľvek informácie súvisiace s výkonom zve-
renej činnosti musia byť prístupné poisťovni, jej 
audítorom a orgánu dohľadu. V neposlednom 
rade orgán dohľadu musí mať skutočný prístup 
k prevádzkovým priestorom poskytovateľa služ-
by a musí mať možnosť uplatňovať tieto prí-
stupové práva. Okrem povinností stanovených 
v článku 49 je poisťovňa v súvislosti so zverením 
výkonu činností v článku 41 ods. 3 povinná vypra-
covať a uplatňovať koncepciu zverenia výkonu 
činností. Touto koncepciou sa rozumie interný 
právny predpis (predpísaná je písomná forma), 
ktorý stanoví podrobné pravidlá outsourcingu 
v rámci poisťovne. Uvedený právny predpis musí 
byť účinný v čase pred zámerom zveriť prvýkrát 
výkon činnosti inému subjektu.

 V nadväznosti na prijatú smernicu je v súčas-
nosti v štádiu prípravy vykonávací právny predpis 
upravujúci požiadavky na systém správy a riade-
nia poisťovní, pričom jeho osobitná časť sa bude 
venovať outsourcingu. Diskusia prebiehajúca na 
európskej úrovni naznačuje, že pripravované na-
riadenie bude obsahovať podrobnejšie pravidlá 
pre prípad zverenia kritických alebo dôležitých 
funkcií a povinné náležitosti zmluvy o zverení vý-
konu činnosti. Keďže diskusia zatiaľ nie je uzavre-

1 Základným výkladovým pravidlom 
sú na tento účel priamo ustanovenia 
§ 14 ods. 5 zákona. Z povahy týchto 
ustanovení jasne vyplývajú pravidlá, 
ktoré sú určujúce pre celú problemati-
ku zverenia činností a ktoré musia byť 
splnené zároveň:
• ide o činnosti prevádzkového cha-

rakteru alebo iného doplnkového 
charakteru,

• zverenie týchto činností relevant-
ným spôsobom neovplyvňuje 
výkon poisťovacej činnosti, zaisťo-
vacej činnosti a s nimi súvisiacich 
činností,

• zverenie týchto činností neohrozuje 
záujmy klientov poisťovne,

• zverenie týchto činnosti nebráni 
vo vykone účinného dohľadu nad 
poisťovňou,

• zverenie týchto činností neovplyvní 
negatívnym spôsobom ekonomic-
ké výsledky poisťovne.

 Ak zverenie činnosti napĺňa všetky 
vyššie uvedené znaky, nespadá pod 
schvaľovací proces v rámci § 14 
zákona a  Národná banka Slovenska 
zverenie týchto činností neposudzuje. 
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tá, nasledujúce informácie môžu byť pozmenené, 
resp. doplnené.  Poisťovňa bude musieť v prípade 
zverenia kritických alebo dôležitých funkcií vyko-
nať dôsledné zhodnotenie schopností poskyto-
vateľa služieb, najmä z pohľadu zákonných požia-
daviek (napr. požiadavky na ochranu dôverných 
alebo osobných údajov v databázových systé-
moch) a jeho kapacít na kvalitný, ničím nerušený 
výkon zverených činností. Poisťovňa bude musieť 
v rámci zámeru zveriť výkon činnosti inému sub-
jektu vyhodnotiť aj potenciálny konflikt záujmov 
s poskytovateľom služieb. Zmluvu o zverení výko-
nu činnosti bude musieť schváliť štatutárny orgán 
poisťovne. Zmluva bude musieť spĺňať nasledu-
júce kritériá:
– dôsledné rozdelenie práv a povinností,
– záväzok poskytovateľa služieb dodržiavať všet-

ky povinnosti, ktoré sa viažu na zverenú činnosť 
v rámci poisťovne, 

– povinnosť umožniť poisťovni alebo externému 
audítorovi vykonávať kontrolu zverených čin-
ností u poskytovateľa služieb,

– povinnosť umožniť orgánu dohľadu vykonávať 
dohľad na diaľku (resp. na mieste) nad zverenou 
činnosťou u poskytovateľa služieb,

– povinnosť poskytovateľa služieb informovať 
o akýchkoľvek skutočnostiach s dosahom na 
zverené činnosti,

– povinnosť poskytovateľa služieb skončiť po-
skytovanie služieb až po uplynutí výpovednej 
lehoty, aby poisťovňa bola schopná nájsť pri-
merané alternatívne riešenie,

– oprávnenie poisťovne okamžite ukončiť zmluv-
ný vzťah v prípade, ak poskytovateľ služby vy-
konáva zverené činnosti v rozpore s platnou 
legislatívou alebo zmluvou,

– v prípade, ak zmluva umožní sub-outsourcing, 
aj jeho presné pravidlá, ktoré nemôžu byť v roz-
pore s pravidlami platnými pre primárnu zmlu-
vu o zverení výkonu činností.
Poisťovňa bude zároveň povinná preveriť fi-

nančné a personálne zdroje poskytovateľa služieb, 
aby bol schopný zabezpečovať zverené činnosti 
kontinuálne, v dohodnutom rozsahu a kvalite. Po-
skytovateľ služieb bude musieť vypracovať plán 
proti nepredvídaným udalostiam, pričom povaha 
zverenej činnosti si vyžaduje pravidelnú kontrolu, 
aby sa predišlo prípadnému narušeniu nepretrži-
tého poskytovania zverených činností. 

Keďže EIOPA je oprávnená z vlastnej iniciatívy 
vydávať usmernenia, najmä v súvislosti s apliká-
ciou primárnej a sekundárnej európskej legislatívy 
do praxe, v procese prípravy je aj osobitné usmer-
nenie, ktoré sa bude parciálne venovať problema-
tike outsourcingu. Podľa informácií z pracovných 
skupín v rámci EIOPA by toto usmernenie malo 
podrobnejšie upraviť náležitosti koncepcie zve-
renia výkonu činností. Uvedená koncepcia bude 
stanovovať ciele, ktoré sa majú zverením výkonu 
činností dosiahnuť, osobu zodpovednú za zvere-
né činnosti (uvedená osoba môže byť v predpise 
opísaná napr. ako označenie pozície), popis vnú-
torných postupov v súvislosti so zverením výkonu 
činností, ako aj povinnosť poskytovateľa služby 

podávať poisťovni správy. Koncepcia bude musieť 
obsahovať aj povinnosť oznamovať relevantné in-
formácie súvisiace so zverenými činnosťami oso-
bám zabezpečujúcim štyri kľúčové funkcie v rám-
ci systému správy a riadenia – funkciu rizikového 
manažmentu, funkciu interného auditu, funkciu 
zabezpečenia súladu s predpismi (compliance) 
a aktuársku funkciu. Periodicita preskúmania tejto 
koncepcie bude jeden rok. 

Ako sme už uviedli, povinnosťou poisťovne 
bude stanoviť osobu zodpovednú za zverené 
činnosti a následne v rámci zámeru zveriť výkon 
činností oznámiť túto osobu orgánu dohľadu. 
Táto osoba musí spĺňať požiadavky odbornosti 
a dôveryhodnosti. Rovnako aj osoby, ktoré budú 
zabezpečovať výkon funkcie alebo jej časti u po-
skytovateľa služby, budú musieť spĺňať požiadav-
ky odbornosti a dôveryhodnosti. Tieto požiadavky 
sa musia preskúmať ešte pred zverením výkonu 
činností a poisťovňa bude musieť zabezpečiť, aby 
ich poskytovateľ služby spĺňal počas celého ob-
dobia výkonu zverených činností (povinnosť sú-
stavne preverovať tieto požiadavky). 

Pomerne diskutovanou otázkou v súvislosti 
so zverením výkonu činností sú kritické a dôle-
žité funkcie. Primárna smernica uvedené pojmy 
síce často využíva, ale nestanovuje presne, o aké 
procesy, resp. činnosti ide. Aj z tohto dôvodu sa 
usmernenie bude venovať ich bližšej špecifikácii. 
Za kritické funkcie sa budú považovať funkcie, 
bez ktorých by poskytovanie služieb klientom 
poisťovne nebolo možné alebo by bolo značne 
obmedzené (poistníkom, resp. poisteným). Za 
také tradičné príklady možno považovať proces 
tvorby produktov a nastavenia cien, správu port-
fólia (asset managment), proces vybavovania 
sťažností, interný audit, účtovníctvo, rizikový ma-
nažment alebo ochranu dôverných údajov. Tre-
ba si však uvedomiť, že práve určenie rizikových 
a dôležitých funkcií bude závisieť od mnohých 
faktorov v rámci poisťovne (vnútorné procesy, 
rozsah vykonávaných činností, objem obchodov 
atď.). Takže práve výpočet kritických a dôležitých 
funkcií sa môže medzi jednotlivými poisťovňa-
mi značne líšiť, pričom poisťovňa bude povinná 
pred zverením akejkoľvek činnosti zhodnotiť, či 
nejde o činnosť, ktorá by mohla obmedziť kvali-
tu služieb poskytovaných klientom. Usmernenie 
by zároveň malo reagovať na niektoré parciálne 
otázky, ktoré už dnes vyvstali v súvislosti s budú-
cou aplikáciou primárnej smernice Solventnosť II. 
Jednou z diskutovaných tém bolo, či možno za 
zverenie výkonu činnosti považovať využívanie 
iných osôb ako zamestnancov na špecializované 
úlohy. Usmernenie s vysokou pravdepodobnos-
ťou nebude považovať za outsourcing spoluprá-
cu so špecialistami z rôznych vedných odborov 
(napr. so špecialistom optimalizácie vnútorných 
procesov na účely interného auditu, s posudko-
vým lekárom na vypracovanie lekárskej správy na 
účely ohodnotenia poistného rizika atď.). 

Usmernenie však zatiaľ neprešlo schvaľovacím 
procesom v rámci EIOPA, diskusie týkajúce sa 
jeho úpravy stále pokračujú, a preto vyššie uve-
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dené informácie môžu byť pozmenené, resp. do-
plnené. 

Ako vidno, vývoj legislatívneho rámca zverenia 
výkonu poisťovacej činnosti prechádza značným 
vývojom. Od pomerne striktného zákazu v záko-
ne č. 95/2002 Z. z. až po úplnú liberalizáciu zve-
renia výkonu poisťovacej činnosti v rámci nového 
regulatórneho režimu Solventnosť II. Napriek sku-

točnosti, že zverenie výkonu poisťovacej činnosti 
nebude podmienené schvaľovacím procesom 
v orgáne dohľadu, bude nový režim klásť na po-
isťovne zvýšené nároky v oblasti nastavenia inter-
ných procesov, kontroly a administratívneho za-
bezpečenia samotného zverenia výkonu činnosti. 
Výsledkom by však malo byť zvýšenie konkuren-
cieschopnosti slovenských poisťovní. 

SPRÁVA EIOPA O REVÍZII SMERNICE 
IORP
Dňa 15. februára 2012 EIOPA doručila Európskej 
komisii správu1, v ktorej na žiadosť Komisie zhod-
notila možnosť posilnenia pravidiel obozretného 
podnikania v sektore zamestnaneckého dôchod-
kového sporenia, podľa vzoru nedávno prijatej 
smernice Solventnosť II2 platnej pre sektor pois-
ťovníctva. Dôvodom tejto iniciatívy sú obavy Ko-
misie, že po sprísnení požiadaviek na podnikanie 
poisťovní právny rámec dôchodkových spoloč-
ností, ktorý je zakotvený v smernici z roku 20033, 
výrazne zaostáva, čo v niektorých krajinách môže 
viesť k transformácii poisťovní na dôchodkové 
spoločnosti, resp. k presunu dôležitej časti pod-
nikania poisťovní do dôchodkových spoločností. 
Možnosť takéhoto vývoja naznačil aj francúzsky 
orgán dohľadu, ktorý najviac tlačí na posilnenie 
požiadaviek na podnikanie dôchodkových spo-
ločností. Komisia preto požiadala EIOPA o navrh-
nutie kontúr právnej úpravy pre dôchodky podľa 
vzoru Solventnosti II.

EIOPA navrhla vytvorenie pravidiel obozret-
ného podnikania, ktoré možno rozdeliť do troch 
pilierov:
1. Pravidlá kapitálovej primeranosti
2. Pravidlá správy a riadenia dôchodkových spo-

ločností
3. Informačné povinnosti voči orgánu dohľadu, 

klientom a verejnosti

Aktuálne dianie v sektore 
dôchodkového sporenia v EÚ

JUDr. Peter Pénzeš, LLM. PhD.
Národná banka Slovenska

Európska komisia za obdobie ostatných dvoch rokov silno rozvírila stojaté vody v sektore 
zamestnaneckého dôchodkového sporenia, ktoré je rozšírené najmä vo Veľkej Británii, Írsku, 
Holandsku, Nemecku a u nás sa zaň považuje doplnkové dôchodkové sporenie. V apríli 2011 
Komisia požiadala Európsky orgán pre poisťovníctvo a zamestnanecké dôchodkové sporenie 
(EIOPA) o vypracovanie podkladu na revíziu smernice o činnostiach a dohľade nad inštitú-
ciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IORP). Následne sa začali prípravy 
na vykonanie dopadovej štúdie, ktorá má zhodnotiť možnosti a vplyv zavedenia pravidiel na 
kapitálovú primeranosť ekvivalentných právnej úprave poisťovní.

V rámci prvého piliera sa navrhlo, že podob-
ne ako v poistnom sektore sa aktíva a záväzky 
dôchodkových spoločností musia oceňovať tr-
hovými cenami. Vzhľadom na to, že do výpočtu 
kapitálovej primeranosti významným spôsobom 
vstupuje investičné riziko, dôjde k zvýšeniu kapi-
tálových požiadaviek, ktoré budú musieť spoloč-
nosti dodržiavať. V záujme zohľadnenia špecifík 
dôchodkového sektora, v ktorom záruky za záväz-
ky spoločnosti preberá zamestnávateľ, poprípade 
existuje iný externý mechanizmus ručenia za zá-
väzky spoločnosti (napr. garančný fond), sa záro-
veň navrhlo zaviesť na účely dohľadu tzv. holistic-
kú súvahu, v ktorej sa zohľadní existencia týchto 
externých garančných mechanizmov.

Koncom februára 2012 sa v Bruseli uskutočnilo 
verejné vypočutie zástupcov trhu k správe EIOPA. 
Kým druhý a tretí pilier novonavrhnutej právnej 
úpravy boli prijaté pozitívne, zástupcovia dô-
chodkových spoločností a zamestnávateľov veľ-
mi silno a takmer jednohlasne odmietli zavedenie 
pravidiel kapitálovej primeranosti podľa vzoru 
poisťovní. Koncept holistickej súvahy v zásade 
odmietli, najmä vzhľadom na to, že nie je overe-
ný v praxi. Ich hlavným argumentom proti novej 
úprave je však skutočnosť, že takúto reguláciu po-
važujú za likvidačnú pre sektor aj pre zamestnáva-
teľov. Potvrdili, že vyvolá zvýšenie nárokov na ka-
pitálovú vybavenosť dôchodkových spoločností, 
čo neúmerne zaťaží zamestnávateľov. V sektore 

1 EIOPA’s Advice to the European 
Commission on the review of the 
IORP Directive 2003/41/EC, dostupné 
na https://eiopa.europa.eu/filead-
min/tx_dam/files/consultations/
consultationpapers/CP06-11/EIOPA-
-BOS-12-015_EIOPA_s_Advice_to_
the_European_Commission_on_
the_review_of_the_IORP_Directive.
pdf.

2  Smernica Európskeho parlamen-
tu a Rady 2009/138/ES o začatí 
a vykonávaní poistenia a zaistenia 
(Solventnosť II).

3 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/41/ES o činnostiach 
a dohľade nad inštitúciami 
zamestnaneckého dôchodkového 
zabezpečenia.


