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

Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře 

datum: 13. dubna 2017, 9:00 

místo: místnost č. 502, budova MPSV Na Poříčním právu 1, Praha 2 

přítomni: viz přiložený seznam  

__________________________________________________________________________________ 

Vít Samek přivítal přítomné, sdělil, že APS ještě nemá všechny potřebná data 

k dispozici, a proto se jejich prezentace přesouvá až na další jednání PT1.  

Miroslav Jára přednesl a okomentoval tři prezentace. K Prezentacím se vedla diskuze.  

První prezentace se jmenovala Hospodaření fondů penzijních společností a penzijních 

společností za 1. až 12. 2016. Milan Kantor k prezentovaným číslům doplnil, že jsou to 

data určená pro potřebu dohledu ČNB a ne data vhodná k analýze výnosnosti. Zdeněk 

Linhart se dotázal na položku ztráty z finančních operací a Milan Kantor mu 

odpověděl, že se jedná o technickou účetně vytvořenou ztrátu z nákupu dluhopisů. 

Martin Potůček doplnil, v reakci na to, že konzervativní fondy nejsou výnosné a sotva 

pokryjí inflaci, obecnější poznámku k chování lidí, kteří mají averzi k riziku, preferují 

nižší riziko na úkor vyššího výnosu a většina lidí se chová konzervativně, pokud něco 

funguje, tak to lidé nemění.  

Druhá prezentace byla na téma Výkonnost průběžného českého sociálního systému v 

letech 1995 až 2015 a třetí prezentace nesla název Snížení počtu příjemců důchodů 

2005 až 2015. 

Vít Samek poděkoval přítomným a ukončil jednání. 

 

Příští jednání proběhne ve čtvrtek 22. června od 9:00 v místnosti č. 402 v 4. patře 

budovy MPSV ČR na adrese Na Poříčním právu 1.  

zapsala: Markéta Havelková 

vidoval: Vít Samek 
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Seznam přítomných 

Havelková Markéta OK pro DR 

Jára Miroslav ASO 

Kantor Milan APS 

Kubátová Irena  MF ČR 

Linhart Zdeněk MPSV ČR 

Louthanová Radka MF ČR 

Malá Radmila MF ČR 

Marinková Markéta OS PHGN 

Potůček Martin OK pro DR 

Samek Vít ČMKOS 

Štěpánek Martin MPSV ČR 

 


