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ÚČASTNÍCI DRUHÉHO PILÍŘE DOSTANOU K NASPOŘENÉ ČÁSTCE I PŘÍSPĚVEK
Dosud nejvážnější a na dlouhé roky poslední pokus o penzijní reformu v Česku skončí
několikamiliardovou dírou ve státním důchodovém účtu. Sami účastníci nepovinného spoření
však zkrátka nepřijdou. Na rozdíl od Polska a Maďarska, kde tamní vlády také penzijní reformy
zrušily
či
okleštily.
Stát po likvidaci druhého pilíře důchodového systému zavedeného Nečasovou vládou vrátí
účastníkům všechny prostředky, které do něj odvedli nad rámec povinného pojištění, a vyplatí jim
také celý státní příspěvek. A ten je o polovinu vyšší než dobrovolně odváděná částka. Tím se z
účasti v druhém pilíři stává zdaleka nejvýnosnější střednědobá investice, jaká je mezi běžnými
produkty
k
mání.
Mizí
však
perspektiva
zvýšení
příjmu
ve
stáří.
Současná vláda chce platby do druhého pilíře zastavit k 1. lednu 2016. Jeho účastníci si do
konce září budou moci vybrat, zda si nechají naspořené peníze poslat na bankovní účet či přes
poštovní poukázku, nebo prostředky přesunou do nepovinného třetího pilíře důchodového
systému. Peníze by pak měli lidé dostat nejpozději do konce roku 2016. S tímto postupem počítá
materiál připravený ministerstvem práce a sociálních věcí, který mají HN a on-line deník
Aktuálně.cz
k
dispozici.
Vláda návrh dostala k projednání již minulý týden, ale premiér Bohuslav Sobotka si vyžádal
doplnění. „Věcně se ale již nic měnit nebude. Ten návrh je kvalitní a rušení druhého pilíře bude
díky němu rychlé a nenákladné,“ tvrdí ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová
Tominová.
K nepovinnému penzijnímu pojištění se dosud přihlásilo 83 066 lidí. Jejich odvody spolu se
státním příspěvkem dosud dohromady činí 1,3 miliardy korun. „Druhý pilíř minulý rok odsál ze
společného důchodového účtu 250 milionů a tento rok to má být až 750 milionů korun. Apelovala
jsem tedy na to, aby byl zrušen co nejdříve,“ říká ministryně. Příští rok může suma ještě vzrůst.
Letos a ještě po většinu příštího roku budou moci lidé mladší 35 let do druhého pilíře vstupovat.
Při odvodu dvou procent z hrubé mzdy a tří procentním státním příspěvku mohou i po zdanění
počítat se zhodnocením až o 150 procent – a bez rizika. Roční výnos u většiny spořicích účtů
přitom
nyní
nedosahuje
ani
jednoho
procenta.
Nejvíc na zvoleném postupu rušení penzijní reformy vydělají účastníci s nejvyšší mzdou. Účast
na druhém pilíři totiž s sebou nese mírné, ovšem nyní jen těžko vyčíslitelné snížení budoucích
důchodů. Vzhledem k tomu, že v českém důchodovém systému výše penze neroste úměrně
odvedeným prostředkům, klesne nadprůměrně placeným lidem penze mnohem méně, než by
odpovídalo vyplacené částce. Konec reformy nelibě nesou penzijní společnosti. Návrh
ministerstva práce a sociálních věcí zmiňuje možnost, že tyto společnosti budou po státu
požadovat „kompenzace nákladů vynaložených na zavedení systému důchodového spoření i na
ukončení tohoto systému“ v řádu stamilionů korun. Důchodová komise vládě vyplácení
kompenzací nedoporučila. Soukromé firmy podle jejího šéfa Martina Potůčka musí počítat s riziky
podnikání.
Penzijní společnosti zatím případné požadavky na kompenzace nekomentují. Arbitráž však není
pravděpodobná, k té nepřikročily ani v Maďarsku a Polsku, kde utrpěly rušením redukcí výrazně
vyšší ztráty. Penzijní společnosti však chtějí při vyjednávání podmínek konce druhého pilíře
prosadit požadavky, které jim usnadní podnikání ve zbylé nepovinné části penzijního systému.
Jejich prioritou je zvýšení stropu provizí pro zprostředkovatele a to, aby rodiče mohli zakládat
penzijní
spoření
i
dětem.
Věcně se již nic měnit nebude. Rušení druhého pilíře bude díky našemu návrhu rychlé a
nenákladné. Michaela Marksová Tominová ministryně práce a sociálních věcí
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