Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro
důchodovou reformu
Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře
datum: 28. července 2015, 9:00
místo: Klub, budova MPSV Na Poříčním právu 1, Praha 2
přítomni: viz přiložený seznam
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vít Samek přivítal přítomné a předal slovo panu Vedralovi.
Jan Vedral pokračoval v prezentaci Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu
investování účastnických fondů.
Irena Kubátová dodala, že u dynamických fondů bude MF ČR zvažovat změnu limitů a
uvolnění pravidel pro investování, není to uzavřená záležitost.
Martin Potůček se s poukazem na negativní zkušenosti s chilskou důchodovou reformou
dotázal Jana Vedrala, kde vidí možnosti, aby legislativní rámec jeho návrhu skutečně
směřoval do podpory české ekonomiky a ne globálního trhu? Jan Vedral odpověděl, že dnes
není možné investovat do kvalitních českých aktiv, což dnes není v podstatě možné. Tomáš
Vystrčil doplnil, že v rámci EU jsou penzijní fondy největšími investory do nových a
rozvíjejících se firem a ČR je v tomto přehledu až úplně na konci, tedy nejhůře. Miroslav Jára
položil otázku, jestli opravdu na českém trhu je kam investovat.
Na závěr prezentace se předseda PT1 Vít Samek domluvil se zástupci AKAT, případně APS, že
ještě doplní a rozvedou informace z prezentace.
Milan Indra shrnul dosavadní práci MF ČR v oblasti regulace finančních trhů. Dlouhodobým
cílem je jednotně upravit distribuci na finančním trhu a primárním cílem zvýšit ochranu
spotřebitele na finančním. MF ČR dnes implementuje evropské předpisy týkající se
distribuce.
Jaroslav Vostatek přednesl prezentaci Správní (obchodní) modely penzijního spoření a
pojištění.
K prezentaci se vedla diskuze.
V jejím rámci Vít Samek konstatoval, že pro další práci PT1 by bylo zajímavé promyslet
model, který by spojil přednosti I. a III. pilíře. Lidé by si spořili v soukromém sektoru, ale
výplata důchodu (anuit) by byla prováděna Českou správou sociálního zabezpečení. To
znamená, že na závěr spořící fáze by účastníci doplňkového penzijního spoření převedli
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(povinně) své důchodové úspory (pokud by dosáhly výše stanovené zákonem) do státního
rozpočtu a ČSSZ by jim podle zákonem stanovené formule vyměřila doživotní starobní
důchod, který by byl vyplácen (a valorizován) podle předpisů platných pro I. důchodový pilíř.
Tento postup by reagoval efektivně jak na problém vysokých cen anuit, které motivují dnes
účastníky k jednorázovým výběrům naspořených prostředků, tak na potřebu, aby výstupem
doplňkového penzijního spoření byl doživotní důchod, doplňující důchod vyplácený z I. pilíře.
Dále Vít Samek shrnul, že v prezentaci profesora Vostatka lze nalézt zajímavé náměty, které
se vztahují k Mandátu OK, požádal tedy profesora Vostatka, aby rozvedl zaměstnanecké
penze, penze od státní pojišťovny a „Obamův projekt“.
Vít Samek ukončil jednání a dodal, že debata bude pokračovat příště.

Příští jednání se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna od 9:00 v Klubu v přízemí budovy MPSV Na
Poříčním právu 1.
Zapsala: Markéta Havelková
Vidoval: Vít Samek
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Příloha č. 1: seznam přítomných
Fiala Tomáš
Havelková Markéta
Indra Milan
Jára Miroslav
Ježková Helena
Karlíková Aneta
Král Filip
Kubátová Irena
Linhart Zdeněk
Potůček Martin
Samek Vít
Štěpánek Martin
Šulc Jaroslav
Urbanec Jan
Vedral Jan
Vostatek Jaroslav
Vystrčil Tomáš

VŠE
sekretariát OK
MF ČR
ASO
sekretariát OK
MF ČR
ČAP
MF ČR
MPSV
předseda OK
ČMKOS
MPSV
ČMKOS
MF ČR
AKAT
VŠFS
APS

MPSV ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2; web: duchodova-komise.cz

