Návrh na úpravu výše státních příspěvků
v reformovaném doplňkovém penzijním spoření
Podklad pro PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu.
Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem č. 42/1994 Sb. upravoval v par. 29 výši
státních příspěvků podle výše příspěvků účastníka takto:
Výše příspěvku účastníka v Kč
100 až 199
200 až 299
300 až 399
400 až 499
500 a více

Výše státního příspěvku v Kč
50 + 40 % z částky nad 100
90 + 30 % z částky nad 200
120 + 20 % z částky nad 300
140 + 10 % z částky nad 400
150

Zákon o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb. upravuje v Hlavě II, par. 14 výši
státních příspěvků podle výše příspěvků účastníka takto:
Výše příspěvku účastníka v Kč
300 až 999
1000 a více

Výše státního příspěvku v Kč
90 + 20 % z částky nad 300
230

Cílem navrhovaných úprav doplňkového penzijního spoření má být zvýšení jeho atraktivity
pro co nejširší okruh obyvatel. Pro méně majetné skupiny obyvatel je však minimální výše
úložky zajišťující státní podporu prohibitivní. Uvažuje se také, že by počátek spoření mohl
být otevřen všem obyvatelům už od narození. Je ovšem zřejmé, že pokud se tak stane, začnou
svým potomkům spořit především majetnější rodiče, zatímco pro ty méně majetné může být
minimální hranice 300 Kč za každého pojištěného už neúnosná.
Navrhuji proto, aby se v úpravě státních příspěvků vrátila minimální výše státem prémiované
úložky zpět na 100 Kč a zároveň aby se výpočet státního příspěvku vrátil k degresivní podobě
výpočtu, který činí nižší úložky atraktivnější. Tím se stane penzijní spoření znovu dostupnější
i pro méně majetné vrstvy, včetně otevření možnosti spořit sice skromně, ale vytrvale i svým
dětem. V součtu příspěvků po 100 Kč pro tři pojištěnce (např. jeden rodič a dvě děti nebo dva
rodiče a jedno dítě) by tak rodina dosáhla na identickou výši státní podpory 120 Kč, jako
tomu bylo v původní zákonné úpravě z roku 1994 pro pojištěnce jednoho.
Vzhledem k postupující inflaci navrhuji také zvýšit maximální hranici státního příspěvku
z 230 na 250 Kč.
K další diskusi navrhuji následující způsob stanovení výše státního příspěvku:
Výše příspěvku účastníka v Kč
100 až 399
400 až 699
700 až 999
1000 a více

Výše státního příspěvku v Kč
40 + 40 % z částky nad 100
160 + 20 % z částky nad 400
220 + 10 % z částky nad 700
250
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