
Komentář k materiálu prof. Vostatka „Stanovisko k Návrhu odborné komise na zrušení 
důchodového spoření z 18.7.2014“, rozeslaného emailem sekretariátu OK 30.7.2014 

 
Shrnutí: 
Tento materiál reaguje na text prof. Vostatka ze dne 30.7.2014. Polemizuje s tezí o hypertrofii 
v českém 3. penzijním pilíři použitím přesných dat a aktuálních trendů v OECD zemích. Polemizuje s 
nepodloženými závěry o excesivní a neefektivní podpoře státu třetímu pilíři a upozorňuje také na 
teoreticky nevhodné nastavení daňového režimu u státního důchodového pilíře. Dále se text 
ohrazuje proti manipulativní a věcně nepodložené kritice připomínek ke kvantifikaci fiskální podpory 
3. pilíři v oblasti zaměstnavatelských příspěvků. Následně text rozporuje dezinterpretaci dosavadní 
písemné diskuze na téma náklady (administrativní i celkové) 3. pilíře v ČR a závěrem se materiál 
ohrazuje proti poškozování dobrého jména sektoru penzijních fondů, společností a jejich akcionářů. 
 
Tento text se soustředí na připomínky dotýkající se problematiky 3. pilíře. Výroky prof. Vostatka 
z materiálu dne 30.7.2014 vztahující se k problematice druhého pilíře a jeho ukončení záměrně 
nekomentuji. Důvodem není fakt, že bych s těmito výroky souhlasil (u mnohých je tomu právě 
naopak), ale skutečnost, že po zasedání Odborné komise dne 31.7.2014 považuji problematiku 
druhého pilíře na půdě Komise za věcně uzavřenou a nemá smysl se k ní dále vracet. 
 
1. Str.2, odst. 1: prof. Vostatek argumentuje „hypertrofií českého penzijního připojištění a dalších 

´penzijních´ produktů, kdy počet účastníků je stejně vysoký jako počet výdělečně činných osob“. 
K tomu uvádím následující fakta: 
- Počet účastníků ve 3. pilíři ke konci roku 2013 dosáhl 4963 tis osob, z toho ve věku 18 – 59 

let (aproximace věku pracovní síly) bylo 3747 tis účastníků.1 
- Velikost pracovní síly v ČR v roce 2013 je 5306 tis osob.2 
- Penetrace pracovní síly penzijním produktem 3. pilíře činí 70,6%, ne 100% jak je naznačeno 

výše. 
- Snahou tvůrců hospodářských politik ve vyspělých zemích je dosáhnout co nejvyšší míru 

zapojení občanů do dobrovolných spořicích systémů. Za hrozbu se nepovažuje hypertrofie, 
ale její přesný opak – nedostatečná účast občanů v  produktech poskytujících zabezpečení se 
ve stáří. Viz např. studie OECD3 z roku 2012, zkoumající nástroje, které se používají ke 
zvýšení míry účasti ve spořicích systémech: „Options to overcome obstacles to achieve high 
and uniformly distributed levels of coverage include compulsory and automatic enrolment, 
providing financial incentives, developing financial education programmes, as well as 
facilitating and simplifying provision of, access to and choice in private pension 
arrangements“ (str. 20) 

- Tato OECD studie se detailněji věnuje nedávným reformám státní podpory soukromým 
spořicím schématům na stáří v Německu (Riester reforma) a na Novém Zélandě (Kiwisaver). 
Tyto reformy zavedly mj. i přímý státní příspěvek na účet účastníka, podobně (byť 
samozřejmě odlišně v detailech) jako známe již od roku 1994 v českém 3. pilíři.4 Efekt těchto 
prvků je vnímán pozitivně, zejména pak u nízkopříjmové části populace: „The German 
experience suggests that flat subsidies have a positive effect on the coverage rate for low 
income individuals… New Zealand, which combines both subsidies and matching 

                                                           
1
 Viz Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2013 (http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/monitoring/vyvoj-financniho-trhu/2013/zprava-

o-vyvoji-financniho-trhu-v-roce-2-17959); tabulka 8.3, str. 57. 
2 Viz Makroekonomická predikce MFČR, červenec 2014 (http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/prognozy/makroekonomicka-
predikce/2014/makroekonomicka-predikce-cervenec-2014-18509); tabulka C.3.1, str. 49. 
3 Antolin, Payet, Yermo (2012): „Coverage of Private Pension Systems: Evidence and Policy Options“, WP No.20; http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/5k94d6gh2w6c.pdf?expires=1407260538&id=id&accname=guest&checksum=BD05D07FDC39202205461
2CB8B6FE853.  
4
 Na Novém Zélandě zavedli taktéž automatic enrolment pro účast nových zaměstnanců v Kiwisaver programu s tím, že zaměstnanec může 

účast v programu odmítnout (opt-out). Příspěvky do systému platí jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel, obojí minimálně ve výši 2% platu, 
a na účet jedince přispívá přímo i stát. 

http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/monitoring/vyvoj-financniho-trhu/2013/zprava-o-vyvoji-financniho-trhu-v-roce-2-17959
http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/monitoring/vyvoj-financniho-trhu/2013/zprava-o-vyvoji-financniho-trhu-v-roce-2-17959
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/prognozy/makroekonomicka-predikce/2014/makroekonomicka-predikce-cervenec-2014-18509
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/prognozy/makroekonomicka-predikce/2014/makroekonomicka-predikce-cervenec-2014-18509


contributions, achieves the highest coverage rates among low income workers when 
compared to other groups.“ (str.27). 

- Po mnoha letech, kdy existence přímého státního příspěvku v ČR představovala mezinárodní 
výjimku, se zdá, že se názor na tento instrument a jeho přínos mění a začíná být používán i 
v dalších ekonomikách. Doporučuji proto neprovádět změny v dnešním systému státní 
podpory 3. pilíře, pokud nejsou dostatečně opřeny o argumenty, resp. pokud nejsou 
argumenty podloženy vůbec. 

 
2. Str.2, odst. 1: prof. Vostatek argumentuje „…fiskální podpora těchto produktů (mj. i třetího pilíře 

– pozn. V.B.) v Česku je extrémně vysoká; jde vlastně o plýtvání veřejnými prostředky“. K tomu 
uvádím následující: 
- S vyslovením soudu o velikosti míry státní podpory a její efektivity vyčkejme na slíbenou 

mezinárodní srovnávací analýzu z dílny MFČR (viz příslib na jednání Odborné komise 
31.7.2014). Mezinárodní komparace státní podpory by měla zohlednit mj. i míru závislosti 
občanů v povinném důchodovém systému na PAYG pilíři. Systém státní podpory se od 
1.1.2013 výrazně parametricky změnil a tato změna dále vylepšila poměr mezi příspěvky 
klientů a zaměstnavatelů a fiskální podporou systému ze strany státu. S ohledem na 
argumentaci uvedenou v bodě 1 výše je zjevné, že z hlediska % míry zapojení pracovní síly 
do 3. pilíře je český dobrovolný penzijní systém nejúspěšnější ve zkoumaných OECD zemích – 
viz tabulka 1 (str. 10) z výše citované studie OCED: 
 

 
Pozn: data pro ČR (61%) ve výše uvedené tabulce reflektují situaci v roce 2010 
 
3. Str.2, odst. 1: prof. Vostatek doporučuje „přechod k systému používanému ve většině zemí OECD 

– k tzv. odloženému zdanění příjmů, kdy příspěvky do systému nejsou zdaňovány a kdy jsou plně 
zdaněny dávky vyplácené ze systému“. K tomu uvádím následující: 
- Před případnou principiální změnou systému fiskální podpory 3. pilíři doporučuji vzít v úvahu 

všechny faktory diskutované v bodech 1 a 2 výše. 



- Pokud by se zaváděl systém EET pro 3.pilíř, jak navrhuje prof. Vostatek, pak by se stejně 
teoreticky čistý přístup v rovině daní měl aplikovat i na státní důchodový systém. I ten je 
nyní deformován – oproti teorii možná ještě výrazněji – neboť jde fakticky o E(T)EE systém.5 

 
4. Str.2, odst. 3: prof. Vostatek označuje připomínky APSČR k materiálu MFČR týkajícímu se 

vyčíslení fiskální podpory vybraným finančním produktům za „návrh APSČR na změnu metodiky 
výpočtu (odhadu) státní podpory příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění…APS se 
zřejmě ´zalekla´ extrémně vysoké fiskální stimulace….a proto se pokouší změnit metodiku – 
´vnucuje´ nám koncept nákladů obětované příležitosti státu…Jde o čistě účelovou konstrukci, 
kterou je nutno odmítnout“. K tomu uvádím následující: 
- Ohrazuji se proti manipulativnímu slovníku a způsobu vedení diskuze, kde se otevřená 

připomínka označí za „vnucování“ či „změnu metodiky“, oponentovi v diskuzi se přidají 
zabarvená adjektiva („zaleknout“, „účelová konstrukce“), a kritik sám mimo tyto sugestivní 
prvky neuvede žádný věcný argument, kterým by polemizoval s podstatou argumentace 
oponenta, spočívající v předpokladu o dodržování nákladové efektivity soukromého sektoru. 

- Terminologicky vzato platí, že jakákoliv fiskální podpora je vždy nákladem obětované 
příležitosti, neboť stát tyto zdroje použité explicitně či implicitně na podporu např. 3. pilíře 
nemůže po jejich vynaložení využít jinak. V tom, předpokládám, skutečná podstata sporu 
s prof. Vostatkem není. 

- Věcně se lišíme v tom, že pokud prof. Vostatek trvá na vyšší verzi vyčíslení fiskální podpory 
v oblasti osvobození ze sociálního a zdravotního pojištění na straně zaměstnance a 
zaměstnavatele, tak to znamená, že všichni zaměstnavatelé by v případě zatížení těchto 
plateb pojistným výši svých plateb zaměstnancům nezměnili, náklady na dodatečné pojistné 
by plně nechali dopadnout do zvýšení nákladů své firmy a akcionáři by jim plně tolerovali 
trvalé snížení objemu dosahovaných zisků. Já naopak tvrdím, že toto chování by 
management firem nezvolil, resp. by mu nebylo vlastníky tolerováno a situace by tendovala 
k poklesu objemu příspěvků zaměstnavatelů svým zaměstnancům tak, aby celkové 
personální náklady zaměstnavatelů byly totožné jako před odnětím daňově-pojistného 
zvýhodnění. Nechť čtenář usoudí sám, který ze scénářů považuje za pravděpodobnější. 

- Nicméně i kdyby všichni zaměstnavatelé opravdu zareagovali tak, jak předpokládá prof. 
Vostatek, a nechali si navýšit o povinné pojistné trvale své náklady, je nutné vzít v úvahu, že 
o tyto dodatečné náklady bude nižší zisk těchto firem a v konečném důsledku tedy klesne 
inkaso daně z příjmu právnických osob (-2,84 mld x 19% = - 0,54 mld Kč). To sníží dodatečné 
fiskální výnosy a tudíž i výši dnes vynakládané fiskální podpory na jednu penzijní smlouvu o 
cca 100 Kč. V případě pravdivosti argumentace prof. Vostatka je nutné vzít v úvahu alespoň 
tento faktor – nejde o žádnou změnu metodologie, ale jen o dotažení logického řetězce 
vztahů do konce. 

 
5. Str.3, odst. 2: předposlední výhrada se týká dezinterpretace, jež je obsažena ve výroku prof. 

Vostatka „Diskuze s prezidentem APSČR Vladimírem Bezděkem na půdě OK ukázala, že APFČR 
(nebo snad MF?) změnila metodiku vykazování nákladů penzijních fondů, v relaci k aktivům, za 
účelem jejich optického snížení v mezinárodním srovnání, které dělá OECD“. K tomuto obvinění 
uvádím následující: 
- Ve svém vyjádření ze dne 14.7.2014 k předchozímu textu prof. Vostatka, kde byla APSČR 

poprvé obviněna z manipulace s daty, jsem uvedl podrobnou argumentaci, kde jsem vysvětlil 
rozdíl a vztah mezi celkovými náklady a správními (administrativními) náklady 3. pilíře; vývoj 
těchto ukazatelů mezi léty 2010 a 2013; uvedl jsem, kde na internetu jsou data (za 
současnost i minulost) dostupná veřejnosti; podotkl, že český 3. pilíř zahrnuje i vyplácení 

                                                           
5 Příspěvky do systému jsou plně daňově odečitatelné na straně zaměstnavatele ze základu daně z příjmu právnických osob. Na straně 
zaměstnance jsou příspěvky v režimu superhrubé mzdy placené po zdanění (a z příspěvků zaměstnavatele platí zaměstnanec daň z příjmu 
fyzických osob). Vyplácené důchody (včetně výnosů ze systému – v podobě indexace vyměřovacích základů a valorizací přiznaných 
důchodů) se prakticky nedaní. 



dávek (245 tis případů v roce 2013) a jasně jsem vyvrátil nepodložená obvinění ze strany 
prof. Vostatka o manipulaci s daty, metodologií či neexistencí veřejně dostupných 
relevantních dat. Pro úplnost doslovně připojuji tuto argumentaci i v příloze tohoto 
dokumentu. 

- Prof. Vostatek ve svém aktuálním vyjádření z 30.7.2014 nerozporuje ani jedno z těchto 
vysvětlení a argumentů, avšak činí opakovaně závěr, který je v rozporu s touto evidencí a 
obviňuje APSČR či MFČR ze změny metodiky či manipulace s daty. Ohrazuji se proti těmto 
opakovaným a nepodloženým obviněním. 

 
6. Str.3, odst. 2: poslední výhrada se týká výroku prof. Vostatka „…předpokládám, že se přitom (při 

analýze finančních toků mezi akcionáři penzijních fondů a penzijními fondy – pozn. V.B.) ´odhalí´ 
i legální (?!) vyvádění prostředků, přímo z aktiv penzijních fondů, akcionářům, mimo výsledovku a 
bez zdanění“. K tomuto uvádím následující: 
- Výrok naznačuje, že mezi akcionáři penzijních fondů a penzijními fondy měly probíhat 

nestandardní operace („mimo výsledovku“; „bez zdanění“; „odhalí“; „legální (?!)“) a prof. 
Vostatek předpokládá, že se tyto operace odhalí. 

- Penzijní fondy (a taktéž i penzijní společnosti) celou dobu své existence byly a jsou 
předmětem specifického dohledu státu (MFČR, ČNB) a každoročně jsou předmětem 
externího auditu, který zkoumá soulad jejich hospodaření a účetnictví se zákonnými 
předpisy. Kontrolu vynakládání prostředků penzijního fondu v souladu se zákony provádí u 
každé jedné transakce také depozitář. Žádná takováto závažná podezření nebyla těmito 
kontrolními orgány detekována. 

- Pokud má prof. Vostatek konkrétní informace či alespoň indicie, že akcionáři či management 
penzijních fondů porušoval platné předpisy, měl by tyto informace poskytnout neprodleně 
Policii České republiky a dostát tak oznamovací povinnosti. Nemá-li takovéto informace, měl 
by přestat svým konáním poškozovat bezdůvodně dobré jméno penzijních fondů a 
společností, jejich akcionářů a sektoru jako celku. 

 
 
Zpracoval: Vladimír Bezděk, 18.8.2014 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Příloha: část bodu 5. z vyjádření V.Bezděka dne 14.7.2014 k materiálu prof. Vostatka ze dne 
18.6.2014 

Str. 3-4, problematika nákladů fondových systémů: 
- K problematice datové dostupnosti: podrobná data o nákladech i výnosech trhu penzijních 

společností i penzijních fondů, a taktéž i bilanční položky celého trhu, jsou po kvartálech 
veřejně k dispozici na webu ČNB.6 Podrobné údaje za jednotlivé penzijní společnosti jsou 
k dispozici v jejich účetních výkazech uvedených ve výročních zprávách, které jsou veřejně 
k dispozici na internetových stránkách společností. 

- Není pravda, že z webu Asociace penzijních společností zmizela výroční zpráva za rok 2010. 
Je po celou dobu k dispozici na adrese http://www.apfcr.cz/publikace/2010/cz_verze.html. 
Na webu je i zpráva za rok 2011. Od 1.1.2013 se zásadně změnily podmínky fungování 
penzijního sektoru v ČR (vytvoření penzijních společností, oddělení prostředků účastníků od 
prostředků akcionářů atd) a detailní data o všech nákladech, výnosech apod. od 1.1.2013 
jsou k dispozici na webu ČNB (viz předchozí odrážka). 

- K vysvětlení rozdílu mezi 1,4% a 0,7% nákladů (z aktiv ve správě). Údaje, které publikovala 
Asociace penzijních společností, zahrnovaly veškeré náklady systému. Tedy nejen 
administrativní (správní), ale taktéž náklady na finanční umístění (investiční správa 

                                                           
6
 http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/zakladni_ukazatele_fin_trhu/penzijni_spolecnosti/index.html; 

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/zakladni_ukazatele_fin_trhu/fondy_ps/index.html
 

http://www.apfcr.cz/publikace/2010/cz_verze.html
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/zakladni_ukazatele_fin_trhu/


prostředků) a náklady akviziční (získání nových klientů). Tomuto odpovídalo v roce 2010 
hodnota 1,4% (do roku 2013 celkové náklady sektoru klesly, navzdory ad hoc nákladům se 
změnou systému ve druhém i třetím pilíři, na 1,0% aktiv ve správě – lze ověřit výpočtem 
z dat uveřejněných na webu ČNB). Data z publikace OECD (0,7%) zahrnují pouze správní 
(administrativní) náklady systému. I zde dochází k poklesu této hodnoty, v roce 2013 činily 
administrativní náklady systému 0,55% aktiv ve správě. Není fér kohokoliv obviňovat 
z manipulace s daty, metodologií či neexistencí relevantních dat. 

- Pro úplnost dodávám, že administrativní náklady českého spořicího pilíře zahrnují nejen 
náklady spojené se spořicí fází, ale i administraci všech typů výplat – dávek ze systému. 
Například v roce 2013 bylo ze systému nově přiznáno a vyplaceno téměř 245 tisíc různých 
dávek. Český fondový systém prokazatelně v čase zlepšuje svou efektivitu. Veškeré jeho 
činnosti na příjmové i výplatní straně nákladově stály 1,4% aktiv v roce 2010, v roce 2013 
pak 1,0% aktiv. To je výrazně méně než prof. Vostatkem uváděných (z publikace OECD) 2,3% 
aktiv ročně. 

 
 


