Jak dál v rozvoji
doplňkového penzijního
spoření?
JUDr. Vít Samek
PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015

Odborná komise pro důchodovou
reformu

„Mandát 2015“ PT1 Odborné komise pro DR


Analyzovat efektivitu státní podpory doplňkových
důchodových systémů




s ohledem na jejich motivační funkci pro získání
pravidelného příjmu v důchodovém věku a
s přihlédnutím k možnostem jednotlivých typů rodin a
domácností;

nastavení parametrů důchodového systému, vedoucí
k posílení principu zásluhovosti bez negativního
dopadu na ochranu před chudobou důchodců;
 změny parametrů doplňkových důchodových
systémů s cílem motivovat k vytváření dlouhodobých
úspor na stáří (tzv. III. pilíř);


…pravděpodobnost dožití ČR a EU



Zdroj: Radim Boháček, CERGE-EI
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…slovenský příběh: důchody z I. a II. pilíře v roce 2015 (v €)



Zdroj: Pravda, 15. 1. 2015.

Vývoj počtu účastníků důchodových spoření


Asociace penzijních společností:


Celkem si k 31. 12. 2014 u penzijních společností spořilo
na penzi v některém z produktů 4 869 837 účastníků:






4 557 812 v penzijním připojištění,
228 812 v doplňkovém penzijním spoření,
83 213 v důchodovém spoření.

Celkem si k 31. 12. 2013 u penzijních společností spořilo
na penzi v některém z produktů 5 042 363 účastníků:




4 870 174 v penzijním připojištění,
91 027 v doplňkovém penzijním spoření,
81 962 v důchodovém spoření.

Ve srovnání s koncem roku 2013 procentuálně poklesl celkový počet účastníků
o 3,4 %, což je 172 526 účastníků.
Nárůst účastníků v nových typech fondů, zejména účastnických v doplňkovém
penzijním spoření, přestože meziročně dosáhl 151 %, tj. přírůstek
o 137 785 účastníků, zatím nestačil vyrovnat celkový úbytek.

Příspěvky


Penzijní společnosti k 31. 12. 2014 spravovaly
ve svých fondech prostředky účastníků
v celkové výši 318,6 mld. Kč




v transformovaných fondech
v účastnických fondech
v důchodových fondech

312,1 mld. Kč,
4,8 mld. Kč
1,7 mld. Kč).

Ve srovnání se 3. čtvrtletím 2014 došlo
k nárůstu spravovaných prostředků ve všech
typech fondů celkem o 3 %, tj. o 9 mld. Kč,
 Oproti konci roku 2013 vzrostl celkový objem
spravovaných prostředků o 12,8 %,
tj. o 36,3 mld. Kč.


Příspěvky zaměstnavatele


Příspěvek zaměstnavatele pobíralo k 31. 12. 2014
ke svému penzijnímu připojištění nebo
doplňkovému penzijnímu spoření celkem
952 983 účastníků, tj. 19,9 % z celkového počtu.



Průměrný příspěvek zaměstnavatele





na penzijní připojištění činil 735 Kč měsíčně
na doplňkové penzijní spoření 859 Kč měsíčně.

Počet účastníků s příspěvkem zaměstnavatele
se již několik let stabilně udržuje na úrovni kolem
20 % z celkového počtu.

II. a III. pilíř, penzijní spoření, FF CZ
Počet účastníků

Počet účastníků

Počet účastníků

důchodového spoření

doplňkového spoření

penzijního připojištění

30.9.2014

83 046

186 389

4 648 079

30.6.2014

82 851

148 589

4 722 341

31.3.2014

82 624

116 268

4 801 041

31.12.2013

81 124

90 453

4 870 114

30.9.2013

72 063

63 804

4 940 695

30.6.2013

44 569

39 569

5 020 870

31.3.2013

7 513

13 608

5 078 835

Účastníci s vlastním

Účastnící s příspěvkem

Účastníci se státním

příspěvkem

zaměstnavatele

příspěvkem

30.9.2014

4 716 278

1 317 138

4 319 125

30.6.2014

4 738 715

1 313 067

4 350 413

31.3.2014

4 791 241

1 321 745

4 401 119

31.12.2013

4 844 313

1 334 631

4 445 562

30.9.2013

4 872 850

1 334 143

4 497 169

30.6.2013

4 898 167

1 307 990

4 409 468

31.3.2013

4 934 471

1 163 101

4 513 315

Období

Období

Údaje o státní podpoře v III. pilíři, FF CZ
transformovaný fond penzijního připojištění se státním příspěvkem

Údaje o státní podpoře v III. pilíři, FF CZ
doplňkové penzijní spoření

Průměrná výše příspěvků ve III. pilíři, FF CZ

Investice
• Skladba majetku v transformovaných fondech
k 31. 12. 2014 činila:
•
•
•
•

88,9 % v dluhopisech,
8,5 % umístěno na peněžním trhu, včetně termínovaných vkladů,
1,5 % v akciích a podílových listech,
1,1 %v ostatních investicích.

• Skladba majetku v nových typech fondů,
zejména účastnických, se v průběhu roku
2014 postupně individualizovala podle
investičních profilů jednotlivých fondů.
• V případě důchodových fondů, vzhledem
k politickému rozhodnutí o jejich zrušení,
nebylo možné uplatňování dlouhodobější
investiční strategie.

Hospodářský výsledek
• Celkový kumulovaný hospodářský výsledek
fondů penzijních společností k 31. 12. 2014
dosáhl 4,415 mld. Kč, přičemž 99 % zisku
zatím vytvořily transformované fondy, a to
vzhledem k poměru objemu spravovaného
majetku.
• Výsledky hospodaření dosažené v roce
2014 v zásadě předpokládají, že fondy
penzijních společností,
zejména transformované a účastnické,
svými výnosy převýší inflaci.

Předdůchody
• K 31. 12. 2014 bylo vypláceno 687 předdůchodů,
• Průměrná výše vypláceného předdůchodu činila
k tomuto datu 9 370 Kč.
• V meziročním srovnání (274 předdůchodů
vyplácených k 31. 12. 2013) tak došlo k
• nárůstu počtu předdůchodů o 150 %
• mírnému růstu výše průměrné výplaty dávky
• 9 247 Kč k 31. 12. 2013
• 9 380 Kč k 31. 12. 2014
• tj. o 123 Kč (o 1,3 %).

Daňové výhody z placených příspěvků účastníka III. pilíře
• Část příspěvků, která ročně přesáhne 12 000 Kč, lze uplatnit jako
odpočet ze základu daně z příjmů.
• Ročně si lze odečíst až 12 000 Kč (na daních ušetří až 1 800 Kč).

• Optimální výše měsíčního příspěvku pro získání maximální státní
podpory je tedy 2 000 Kč

Daňové výhody z placených příspěvků pro zaměstnavatele
• Optimální výše příspěvku zaměstnancům 2 500 Kč měsíčně
(nepodléhají dani ani odvodům pojistného na sociální a zdravotní
pojištění).
• Příspěvky zaměstnavatele v jakékoliv výši jsou daňově uznatelný
náklad pro zaměstnavatele (kolektivní smlouva, pracovní smlouva nebo
vnitřní předpis).
• Příspěvky zaměstnavatele jsou do výše 30 000 Kč za zdaňovací
období (souhrnný limit pro příspěvky na DPS i ŽP) osvobozeny od
placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění na straně
zaměstnavatele

Zdroj: Vladimír Bezděk, APF 5. 1. 2015.

Akcionáři a výnosnost investicí do III. pilíře

Návrhy a úvahy PT1 Odborné komise pro DR
Zvýšit státní příspěvek či jej pravidelně indexovat?




Snížit minimální věk pro účast - umožnit stát se účastníkem
doplňkového penzijního spoření bez omezení věkem.
Fixovat důchodový věk pro ukončení spořící fáze či nikoliv?
Rozšířit v zájmu vyšší motivace účastníků k volbě dlouhodobé
výplaty místo jednorázového výběru prostředků naspořených ve III.
pilíři osvobození od daně z příjmů i na výplaty penzí na
určenou dobu, pokud výplata bude nejméně po dobu 10 let.
Umožnit či neumožnit dílčí předčasný výběr?
Sjednotit daňové pobídky?
Regulace provizí, ano, ne? (2015 úbytek dealerů o 1 600)












Návrhy vedoucího Odborné komise na změny státního příspěvku

Zvýšit provizi hrazené penzijní společností ze 3,5 na 7 % průměrné mzdy v NH
vyhlašované MPSV za první tři čtvrtletí předcházejícího roku
APS: Obnovovat licence jednou za dva roky.

Zvýšit úplatu klienta (místo 0,6 % fix + 15 % ze zisku
bhkloklokloklokloklokloklokllooklo0,8 % fix + 10 % ze zisku)

Návrhy a úvahy PT1 Odborné komise pro DR
Zvýšit limit pro daňovou účinnost příspěvku zaměstnavatele?

Ze současných 30 000 Kč na 50 000 Kč ročně
Zvýšit limit pro daňovou účinnost příspěvku zaměstnance?

Ze současných 12 000 Kč na 24 000 Kč ročně (popř. sloučit odpočty do III.
pilíře a na životní pojištění)






Stanovit výši příspěvku účastníka a zaměstnavatele procentem ze mzdy?!



Zavést pravidelnou valorizaci výše státního příspěvku?!
Vývoj individuálních účtů

(vč.výnosů 1% a 3,5 %)
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Zavedení povinných příspěvků zaměstnavatele pro
zaměstnance v těžkých či rizikových profesích?
• Česká republika dosud nekompenzuje zrušení tzv.
preferovaných pracovních kategorií v roce 1992.
• Problémem jsou zejména hornické důchody.
• Náhrada tržně konformním řešením ve III. pilíři nebo
návrat nižšího důchodového věku v I. pilíři?

• Zavedení institutu tzv. předdůchodů ze III. pilíře
až 5 let před příslušnou důchodovou hranicí lze využít
i k odchodu zaměstnanců, kteří pracují v namáhavých
a těžkých pozicích:
• Povinné nebo dobrovolné příspěvky zaměstnavatele?
• Jak stanovit okruh těžkých či rizikových zaměstnání?
•

• Zákon nebo kolektivní smlouvy?

Předčasný důchod je ekonomicky
výhodnější než nezaměstnanost
Počet nezaměstnaných Roční náklad veřejných
rozpočtů v mld. Kč
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Jednotlivé složky
nákladů
 Vyplacené podpory
v nezaměstnanosti
 Neodvedené
 DPFO,
 Sociální pojištění
 zdravotní pojištění

 Nepřímé náklady makroekonomické
dopady v podobě
snížení HDP

Zdroj dat: Čadil J., Pavelka T., Kaňková E., Vorlíček, J. - Odhad nákladů nezaměstnanosti
z pohledu veřejných rozpočtů, Politická ekonomie, 5, 2011)

Děkuji za pozornost

