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Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu 

Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře 

datum: 30. června 2016, 9:00 

místo: místnost č. 116, budova MPSV Na Poříčním právu 1, Praha 2 

přítomni: viz přiložený seznam  

__________________________________________________________________________________ 

Vít Samek přivítal přítomné a předal slovo Janě Brodani, která přednesla prezentaci 

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu. 

K prezentaci se vedla diskuze.  

- Pavel Hulák zdůraznil, že by bylo vhodné legislativně oddělit životní pojištění 

od důchodových produktů. 

- Dále se diskutovala míra regulace jednotlivých produktů.  

- Padla otázka, v čem je přidaná hodnota IPU, Jaroslav Vostatek řekl, že ve vyšší 

konkurenci. Jana Brodani dodala, že existuje určitá skupina lidí, kteří si nechtějí 

spořit na důchod v kolektivních produktech a pro ně je právě IPU. A následně 

se tedy diskutovalo, zda v nabídce soukromého spoření na důchod už byl 

dosažen strop maximálního počtu eventuálních klientů nebo zda novým 

produktem můžeme získat do systému nové klienty. 

- V diskuzi k prezentaci se řešil také předčasný výběr, následné dodanění a 

problematický dovýběr SP a ZP. Vít Samek vyzval přítomné, aby se PT1 pokusil 

najít řešení vratky pojistného u předčasných výběrů do státní kasy, aby žádný 

důchodový produkt nebyl neférový a neobíral stát.  

- Padla otázka a AKAT ČR, kdo všechno by mohl IPU nabízet, Jana Brodani 

odpověděla, že všichni, kteří splní podmínky.  

Pavel Hulák si do příště zadal úkol vytvořit v souvislosti s požadavkem na vznik 

nového produktu přehled míry podpory jednotlivých produktů a zároveň přehled 

nastavené regulace pro dané produkty, tedy analýzu podpory a regulace doplňkových 

penzijních systémů.  

 

Příští jednání PT1 proběhne 25. srpna od 9:00 v Klubu v přízemí budovy MPSV na 

adrese Na Poříčním právu 1. APS představí hospodaření penzijních společností za 1. 

pololetí 2016. 

__________________________________________________________________________________ 

zapsala: Markéta Havelková 

vidoval: Vít Samek 

http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2016/06/AKAT-%C4%8CR-N%C3%A1vrh-Asocialce-pro-kapit%C3%A1lov%C3%BD-trh-na-zaveden%C3%AD-Individu%C3%A1ln%C3%ADho-penzijn%C3%ADho-%C3%BA%C4%8Dtu-IPU-30.-%C4%8Dervna-2016.pdf
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příloha: seznam přítomných 

 

 

 

 

 

 

Brodani Jana AKAT ČR 

Fiala Tomáš VŠE 

Havelková Markéta sekretariát OK 

Hulák Pavel KZ 

Jára Miroslav ASO 

Kabelka Jan AKAT ČR 

Karlíková Aneta MF ČR 

Linhart Zdeněk MPSV ČR 

Machanec Tomáš MPSV ČR 

Pitterling Marcel MF ČR 

Poklop Aleš APS 

Samek Vít ČMKOS 

Suchomel Marek MPSV ČR 

Vostatek Jaroslav VŠFS 

Zrcek Kryštof ČSSZ 


