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

Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře 

datum: 25. srpna 2016, 9:00 

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

přítomni: viz přiložený seznam  

__________________________________________________________________________________ 

Vít Samek přivítal přítomné a předal slovo panu Aleši Poklopovi, který si připravil 

prezentaci s názvem Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností 

za 1. pololetí 2016. K prezentaci se vedla diskuze.  

Martin Potůček navázal na Víta Samka a shrnul otázku, která padla v diskuzi: „Jaká je 
perspektiva vývoje globálních finančních trhů, a tedy jaká je perspektiva budoucích 
možných výnosů a zisků penzijních společností?“ Vít Samek toto ještě upřesnil: „Zda i 
za situace nízké výnosové míry ve světě je šance, že soukromé systémy jsou schopné 
generovat reálné výnosy pro účastníky penzijních fondů?“ Vít Samek rovnou 
odpověděl, že se zdá, že reálnou možností je pouze využívání agresivnějších portfolií, 
ne celoživotně využívat strategie konzervativního spoření. PT1 OK pro DR by měl dát 
v tomto ohledu své doporučení.  
 
Miroslav Jára pokračoval prezentací Hospodaření penzijních společností za 1. až 3. 
2016, ke které se vedla diskuze. 
 
Na závěr představil Pavel Hulák Srovnání produktů na dlouhodobé spoření, 
investování a pojištění. 
 

Příští jednání PT1 proběhne pravděpodobně 21. září od 9:00, dorazí kolegové ze 

Slovenska a diskuze se povede o zapojení zaměstnavatelů do slovenského 

důchodového systému ve vztahu k rizikovým profesím atd. Jednání PT1 bude 

potvrzeno dodatečně. 10. listopadu proběhne jednání PT1, kde ČAP předloží zprávu o 

stavu odvětví, produktech, podmínkách atd. 

__________________________________________________________________________________ 

zapsala: Markéta Havelková 

vidoval: Vít Samek 

 

příloha: seznam přítomných 

Brodani Jana AKAT ČR 

Fiala Tomáš VŠE 

http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2016/08/APS-Obchodní-a-ekonomické-ukazatele-fondů-penzijních-společností-za-1.-pololetí-2016-25.-srpna-2016.pdf
http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2016/08/APS-Obchodní-a-ekonomické-ukazatele-fondů-penzijních-společností-za-1.-pololetí-2016-25.-srpna-2016.pdf
http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2016/08/M.-Jára-Hospodaření-penzijním-společností-za-1.-až-3.-2016-16.-srpna-2016.pdf
http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2016/08/M.-Jára-Hospodaření-penzijním-společností-za-1.-až-3.-2016-16.-srpna-2016.pdf
http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2016/08/KZ-Srovnání-produktů-na-dlouhodobé-spoření-investování-a-pojištění-25.-srpna-2016.pdf
http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2016/08/KZ-Srovnání-produktů-na-dlouhodobé-spoření-investování-a-pojištění-25.-srpna-2016.pdf
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Havelková Markéta sekretariát OK 

Hulák Pavel KZ 

Chmelíková Tereza sekretariát OK 

Jára Miroslav ASO 

Karlíková Aneta MF ČR 

Král Filip ČAP 

Linhart Zdeněk MPSV ČR 

Pitterling Marcel MF ČR 

Poklop Aleš APS 

Potůček Martin předseda OK 

Samek Vít ČMKOS 

Srnová Zdeňka MPSV ČR 

Šulc Jaroslav ČMKOS 

Vostatek Jaroslav VŠFS 

Zrcek Kryštof ČSSZ 


