Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu
Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře
datum: 7. ledna 2016, 15:00
místo: Klub, budova MPSV Na Poříčním právu 1, Praha 2
přítomni: viz přiložený seznam
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Vít Samek přivítal přítomné a zopakoval témata jednání pro PT1 pro rok 2016 (diskuze o
garancích, individuální penzijní účet a zejména zaměstnanecké penze – rozšíření stávajícího
III. pilíře především pro riziková povolání).
Jan Škorpík dodal v reakci na žádost PT1 o analýzu z minulého jednání PT1, že jakékoli
úvahy o snížení důchodového věku MPSV nepodporuje, jak vzkazuje paní náměstkyně
Merhautová, s výjimkou současného návrhu týkajícího se horníků. Vít Samek konstatoval, že
tomuto postoji MPSV rozumí, ve své žádosti adresované MPSV týkající se rozšíření
nepenalizované možnosti odchodu do předčasného starobního důchodu chce znát cenu
takového opatření, abychom byli připraveni na další obdobné požadavky ze strany
zaměstnanců pracujících v dalších namáhavých, popř. rizikových profesích, neboť se dá
očekávat, že i z jejich strany bude v souvislosti s hromadným propouštěním velký zájem o
dřívější odchod do starobního důchodu.
Irena Kubátová se dotázala, jak to vypadá s plánovanými dotazy pro politiky. Martin
Potůček odpověděl, že je v jednání přípravná schůzka s politickými reprezentanty – členy OK
a paní ministryní, předpokládaný termín je konec ledna, poté bude proces pokračovat.
Zdeněk Linhart upozornil na příklad dobré praxe – firma Bosch vyhlásila program
předdůchody, ve kterém lidé v předdůchodovém věku pracují jen polovinu pracovní doby za
odměnu za plný úvazek. Miroslav Jára připomněl, že zaslal návrhy na projednání za ASO a
jedním z nich byl právě tento návrh.
Jaroslav Vostatek přednesl prezentaci Scénáře dílčích penzijních reforem. K prezentaci se
vedla diskuze. Diskutovaly se zejména anuity, ve Švédsku mají státní anuitní společnost –
pojišťovnu se speciálním režimem a na jednání se diskutovala možnost zavedení podobné
instituce v ČR.
Dále se diskutovala účast zaměstnanců české dceřiné společnosti v penzijním programu
organizovaném mateřskou společností v zahraničí pro zaměstnance společností ve skupině.
Marcel Pitterling potvrdil, že v tomto případě by byl příspěvek zaměstnavatele osvobozen
podle stejných pravidel jako pro český penzijní fond, pokud by samozřejmě byly splněny
podmínky, které máme v ČR nastaveny jako např. působení pod dozorem, fondové
hospodaření atd. Podobně i příspěvky klienta. (viz zákon o daních z příjmů: § 6 odst. 9 písm.
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p) bod 2. a § 6 odst. 16 – definice instituce penzijního pojištění a §15 odst. 5 písm. b – vlastní
příspěvky odpočitatelné od základu daně)
Jana Michalíková informovala v rámci diskuze k britskému Individual Savings Account o
možnosti inspirace na Slovensku, kde byl v listopadu zaveden tzv. dlouhodobý investiční
účet.
Aleš Poklop a Aneta Karlíková se ohradili proti slidu v prezentaci s názvem Česká penzijní
past: vysoké marže, kde se hovoří o nepravdivých údajích v důvodové zprávě MF ČR a o
lobbingu. Jaroslav Vostatek dokumentoval, že při stanovení limitů úplat penzijních
společností, platných od roku 2013, si MF počínalo plně zodpovědně, včetně toho, že
zorganizovalo k tomuto tématu veřejnou konzultaci. Tehdy stanovené limity byly dostatečné a
nebyl důvod je nyní měnit.

Úkoly plynoucí z jednání: Vít Samek se pokusí zjistit více o zajímavém projektu předdůchodů
ve firmě Bosch v Jihlavě.
Příští jednání PT1 proběhne 25. února od 9:00 místnosti č. 405 ve 4. patře budovy MPSV
na adrese Podskalská 19. APS přednese prezentaci o garancích.
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