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Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro 

důchodovou reformu 

Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře 

datum: 6. října 2015, 9:00 

místo: Klub, budova MPSV Na Poříčním právu 1, Praha 2 

přítomni: viz přiložený seznam 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1. Úvod (Vít Samek) 

Vít Samek přivítal přítomné a předal slovo Martinu Potůčkovi, předsedovi OK. 

2. Informace o jednání OK pro DR dne 8. října (Martin Potůček) 

Martin Potůček představil plán příštího jednání OK, které proběhne 8. října 2015. 

3. Informace o pozměňovacích návrzích ve prospěch podpory rozvoje doplňkového 

penzijního spoření (Vít Samek) 

Vít Samek podrobně představil pozměňovací návrhy, jež dnes leží v PS PČR, které modifikují III. 

pilíř a které vyplynuly z práce prvního pracovního týmu OK. 

4. Návrhy AKAT ČR (Jana Michalíková) 

Jana Michalíková přednesla prezentaci Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení 

Individuálního penzijního účtu (IPU), ke které se průběžně vedla rozprava.  

Martin Potůček shrnul, že náš DS nedává příliš prostor zaměstnavatelům. Návrh AKATu vypadá 

opět individuálně. Má návrh možnost zapojení zaměstnavatele? Jana Michalíková odpověděla, 

že ano, že může přispívat na individuální účet i zaměstanavtel.  

Jana Michalíková shrnula diskuzi o rozílech inevstičních strategií mezi penzijními společnostmi, 

pojišťovnami a IPU, existují podle jejího názoru tři stupně, penzijní společnosti nabízejí státem 

omezené strategie, pojišťovny nabízejí předem definované strategie, které nejsou omezené 

státem, AKAT nabízí ještě nejvolnější individuální správu investičního portfolia - klient by 

dostal výčet možných cílů a nástrojů investování a vytvořil by si individuální portfolio.  

Jana Michalíková také doplnila, že AKAT plánuje inevstiční strategie s ohledem na 

životní cyklus, nejprve by lidé investovali do akcií, později do dluhopisů a na konci svého 

životího cyklu do peněžních prostředků. 

Miroslav Jára se domnívá , že tento nástroj je pouze pro ty nejmajetnější. 

http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2015/10/AKAT-%C4%8CR-N%C3%A1vrh-Asociace-pro-kapit%C3%A1lov%C3%BD-trh-na-zaveden%C3%AD-individu%C3%A1ln%C3%ADho-penzijn%C3%ADho-%C3%BA%C4%8Dtu-IPU-6.-%C5%99%C3%ADjna-2015.pdf
http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2015/10/AKAT-%C4%8CR-N%C3%A1vrh-Asociace-pro-kapit%C3%A1lov%C3%BD-trh-na-zaveden%C3%AD-individu%C3%A1ln%C3%ADho-penzijn%C3%ADho-%C3%BA%C4%8Dtu-IPU-6.-%C5%99%C3%ADjna-2015.pdf
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Zdeněk Linhart podotkl, že chápe APS a ČAP se tento návrh nelíbí, lidé dnes ani nevyužívají 

nabízené produkty na trhu, lidé podle něho nemají volné prostředky. Bylo by nutné zajistit, 

aby tento nový produkt nekonkuroval penzijním společnostem a pojišťovnám. Aneta Karlíková 

řekla, že prostředky v České republice jsou. Vnímá tento prodkut jako další možnost pro lidi, 

není nutné, aby tento produkt řešil všechny dnešní problémy DS. 

Aleš Poklop se zeptal, na co přesně bude státní podpora? Jana Michalíková odpověděla, že na 

daňové odpočty.  

Irena Kubátová se domnívá, že objem peněz už v sektoru je, tento nástroj je tam podle jejího 

názoru zejména má udržet až do důchodového věku lidí. 

Tomáš Machanec se dotázal, zda přibudou nové prostředky v systému či zda se jen přelijí 

prostředky mezi produkty. Zároveň upozornil na riziko missellingu, které je vysoké a vztáhnul 

toto riziko k účelu státní podpory, kterou považuje u produktů s vyšším rizikem za diskutabilní. 

Pavel Hulák řekl, že tyto produkty měly fungovat už dávno, mají mít své místo v systému. Silná 

lobby pojišťoven je dlouhodobě vytlačuje.  Ale zároveň upozornil, že tento produkt nevnímá 

jako prioritu v důchodové reformě. 

Filip Král sdělil, že představovanýnNástroj je bezpochyby funkční, důležité je zmínit, že 

v systému je 5 mil. Klinetů penzijních společností a 3,5 mil. smluv životního pojištění a všichni 

už dnes jsou v důsledku klienty AKATu. Filip Král tedy položil otázku, jak zajistit tímto 

nástrojem příliv nových prostředků a dodal, že důležité bude správně nastavit distribuce a 

zdanění. 

Filip Král připojil komentář, že by mělo být zdanění výnosů, nemá smysl časový test. Jana 

Michalíková v podstatě souhlasila. Marcel Pitterling v návaznosti dodal, že tento fakt znamená, 

že to nebude jednoduché, jak Jana Michalíková deklarovala v úvodu prezentace, když říkala, 

že návrh bude velmi jednoduše legislativně zapracován pouhým přidáním dalšího produktu do 

stávajících paragrafů zákona o daních z příjmů. Jana Michalíková se ohradila, že individuální 

správa portfolia již v ČR existuje, AKAT nechce vymýšlet nic nového.  

Aleš Poklop řekl, že IPU bude v podstatě to stejné jako dynamická strategie u penzijních 

společností, jediný rozdíl bude v tom, že si konkrétně řekneme, do čeho chceme investovat. 

Irena Kubátová potvrdila, že nový systém III. pilíře je skutečně dost variabilní, problém je 

objem peněz v systému, ne strnulost systému a nemožnost individuálního rozhodnutí.  

Vít Samek shrnul, že vidí jako plus návrhu možnost získat skupinu lidí, která má odpor ke 

kolektivnímu investování, otázka je, jak tato skupina bude veliká. 

Marcel Pitterling doplnil, že u definování správce je nutné vzít v potaz právo EU.  

Filip Král varoval, že příliš volná možnost častých změn produktů bez sankcí je velmi drahá, 

lidé budou několikrát platit provizi, tedy objem naspořených financí v systému zůstane, akorát 

se budou zvyšovat náklady klinetů na provize. Marcel Pitterling dodal, že umožnění převodů 
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mezi produkty napříč finančím trhem bez sankcí je novinka, dnes je umožněn jen převod 

uvnitř sektoru, jako je tomu např. u životního pojištění. Jana Michalíková doplnila, že AKAT 

chce lidem dát nějakou možnost změnit poskytovatele, např. po pěti či deseti letech ne každý 

rok.  

Marcel Pitterling sdělil, že už dnes máme v systému produkty, které by se kvalifikovaly pro 

tuto novou daňovou podporu, což znamená, že to nebude rozpočtově neutrální, jak 

prezentovala Jana Michalíková. Jana Michalíková v rekaci řekla, že AKAT předpokládá, že by se 

to týkalo jen nových smluv. Vít Samek požádal Janu Michalíkovou, zda by AKAT mohl už na 

čtvrteční prezentaci návrhu na jednání OK připravit konkrétní vyčíslení, odhadnout počet 

nových smluv a nákladů. Zároveň poradil AKATu, aby za každou cenu netrval na argumentu, že 

návrh bude rozpočtově neutrální, protože to podle jeho názoru ani není chtěné, aby byl 

efektivní. 

Pavel Hulák doporučil pracovnímu týmu v této chvíli nepředkládat tento nový produkt, když už 

v systému chybí několik let a počkat na systémovější představení výstupů včetně návrhů, které 

předloží zaměstanavtelé. Vít Samek byl naopak pro prezentaci návrhu již na jednání OK 8. 

října. Martin Potůček se domníval, že by bylo funkční tento návrh pozítří prezentovat na půdě 

OK, navrhnul, aby se zařadil na prosincové jednání, kdy bude už ve stádiu, ve kterém by mohl 

být předložen vládě.  

5. Informace ČAP o anuitách na českém trhu soukromého pojištění (Filip Král) 

Filip Král přednes prezentaci Aktuální stav trhu doživotních anuit. Problémem je dle jeho 

názoru zvyšující se naděje dožití a zároveň klesající výnosy z dluhopisů, pojišťovny tedy anuity 

dobrovolně nabízet nebudou. Anuity se nabízejí jen individuálně.  

Body programu 6. a 7. se přesunuly na další jednání prvního pracovního týmu. 

6. Námět na širší zapojení zaměstanavatelů do financování soukromých penzí zaměstnanců 

(Pavel Hulák, Vít Samek) 

7. Návrh na zavedení švédské „prémiové penze“ v České republice (Jaroslav Vostatek) 

 

Zapsala: Markéta Havelková 

Vidoval: Vít Samek 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2015/10/%C4%8CAP-Aktu%C3%A1ln%C3%AD-stav-trhu-do%C5%BEivotn%C3%ADch-anuit-6.-%C5%99%C3%ADjna-2015.pdf
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příloha: seznam přítomných 

Fiala Tomáš VŠE 

Finková Veronika sekretariát OK 

Havelková Markéta sekretariát OK 

Hejduková Jitka SP ČR 

Hulák Pavel Klub zaměstnavatelů, SP ČR 

Jára Miroslav ASO 

Karlíková Aneta MF 

Král Filip ČAP 

Kubátová Aneta MF 

Linhart Zdeněk MPSV 

Machanec Tomáš  MPSV 

Michalíková Jana AKAT 

Pitterling Marcel MF  

Poklop Aleš APS 

Potůček Martin předseda OK 

Samek Vít ČMKOS 

Srnová Zdeňka MPSV 

Zrcek Kryštof ČSSZ 

 


