Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu
Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře
datum: 19. května 2016, 9:00
místo: Klub, budova MPSV Na Poříčním právu 1, Praha 2
přítomni: viz přiložený seznam
__________________________________________________________________________________
Vít Samek přivítal přítomné a sdělil, že po domluvě se zástupci AKAT ČR bude jejich
plánovaná prezentace představena až na jednání v červnu.
Aleš Poklop uvedl prezentaci Trendy doplňkového penzijního spoření, kterou přednesl
Radek Jedlička. K prezentaci se vedla diskuze.
Vít Samek požádal APS, zda by mohla na červnové jednání připravit zhodnocení změn,
které se udály ve III. pilíři v posledních měsících. Martin Potůček doplnil, že by ho
zajímala kohorta nových klientů do 18 let.
Dále se vedla diskuze o možnosti částečného předčasného výběru naspořených
financí ze III. pilíře po děti, kterým někdo spořil a které dosáhly věku 18 let. Toto téma
se na půdě PT1 řešilo již v minulosti a ukazuje se jako problematické zejména pro MF
ČR. Jan Škorpík doplnil, že stát podporuje takovou tvorbu úspor, které budou využity
ke zvýšení příjmů ve stáří, a tedy možnost předčasného výběru naspořených
prostředků považuje za nabourání dosavadních principů. Aleš Poklop reagoval, že
zákonodárci neschválili částečný výběr pro spoření mladých do 18 let na podporu
businessu penzijních společností. Tento parametr DPS byl schválen na podporu
dlouhodobého spoření na stáří a pro věkovou kategorii do 18 let je vzhledem
dlouhodobosti spoření zcela zásadní. Vít Samek řekl, že v diskuzi bude PT1
pokračovat, navrhl do příště připravit analýzu a zhodnotit si obě krajní situace – na
jedné straně vstupují do systému noví klienti, jejichž spořící období by mělo být
ideálně dlouhé a kteří by jinak nebyli účastníky doplňkového penzijního spoření, a na
druhé straně si určitá skupina těchto klientů vybere určitou poměrnou část
naspořených prostředků předčasně. Aneta Karlíková vznesla požadavek, aby do
diskuze o této problematice byli přizváni aktéři, kteří budou nakonec i rozhodovat,
zejména daňoví experti z MF ČR.

Příští jednání PT1 proběhne 30. června od 9:00 v Klubu v přízemí budovy MPSV na
adrese Na Poříčním právu 1.
__________________________________________________________________________________
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