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1.

Úvod
Má diplomová práce se primárně zaměřuje na pojistné na důchodové spoření, tj.

příspěvky účastníků do II. pilíře vytvořeného v rámci důchodové reformy. Cílem mé
práce je popis, analýza a zhodnocení způsobu výběru pojistného na důchodové spoření.
Byť jsou příjemcem pojistného penzijní společnosti, výběr zajišťují orgány Finanční
správy. Ve své práci bych ráda přispěla k objasnění tohoto zdánlivě komplikovaného
způsobu výběru pojistného a poukázala na výhody, které výběr prostřednictvím
finančních úřadů přináší. Dále bych se ráda zaměřila na některé nové instituty, které
jsou se správou pojistného spojeny. Ty způsobují, že pojistné na důchodové spoření má
blíže k daním než k pojistným v rámci sociálního zabezpečení.
Systematicky je stať mé práce rozdělena na 4 části. První část se soustřeďuje na
popis důchodové reformy se zaměřením na II. pilíř. Důchodová reforma byla v České
republice nastartována 1. 1. 2013. Nově bylo do našeho právního řádu zařazeno
důchodového spoření. Protože podobný institut u nás neměl obdoby, vyvolalo jeho
zavedení celospolečenské diskuse. O důchodové reformě toho bylo napsáno mnoho
a paleta zdrojů vážících se k dané tématice je nesmírně široká. Samotná důchodová
reforma by nepochybně obsáhla několik diplomových prací. Já se však II. pilířem budu
zabývat jen okrajově, v rozsahu jeho základních parametrů. Podrobněji se zaměřením až
na jeho financování. Gró mé práce spočívá v části druhé, která se zabývá pojistným na
důchodové spoření. Právní úprava pojistného a jeho správy je obsažena v zákoně
č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření. I přesto, že zmíněný zákon má
pouze 32 paragrafů, existuje k němu poměrně obsáhlá důvodová zpráva. Ve své práci se
zamýšlím nad jednotlivými ustanoveními zákona, jejich vhodností a nezbytností.
Používám zejména metody kvalitativního výzkumu (dedukci), logicky popisuji
a analyzuji text právního předpisu. Třetí část byla do práce zařazena z důvodu
komparace důchodového systému v ČR s jiným státem, kde již byla důchodová reforma
provedena, a to obdobným způsobem jako u nás. Za tento stát jsem zvolila Slovenskou
republiku. Naši sousedé mají s opt-outovým systémem již osmileté zkušenosti. Za tu
dobu u něj došlo k řadě změn, které byly podmíněny zejména vývojem politické situace.
I přesto je pro nás fungování II. pilíře na Slovensku zdrojem cenných poznatků. Ve
čtvrté části hodnotím zavedení druhého pilíře a navrhuji změny, které by danému
1

systému prospěly. Rovněž se zabývám vhodností zvoleného způsobu výběru pojistného
a to jako po hmotně-právní, tak po procesně-právní stránce. V závěru své práce
syntetizuji získané informace do uceleného komplexu s určitou mírou zobecnění.
Ve své diplomové práci čerpám zejména z internetových zdrojů odborně
zaměřených serverů.

Většina informací (znění zákonů i výkladová stanoviska

ministerstev) je dnes volně dálkově přístupná, což zvyšuje jejich dostupnost a možnost
využití. Z tištěných publikací je základem mé práce Komentář k zákonu o pojistném na
důchodové spoření (nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013). Za další tištěné
zdroje (odborné časopisy Práce & Mzda, Finanční zpravodaj či Finanční poradce)
vděčím knihovně Vysoké školy ekonomické. Kompletní seznam použité literatury
uvádím ke konci své práce.
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2.

Obecná část

2.1.

Důchodová reforma
Do roku 2012 tvořily penzijní systém v ČR dva pilíře. První pilíř byl založen na

povinném státním, průběžně financovaném a dávkově definovaném schématu. Průběžný
systém financování (Pay As You Go – PAYG) spočívá v odvodech prostředků na daný
účel a současné výplatě dávek do výše zdrojů. Příjemci dávek jsou jiní lidé než
poplatníci.1 Výše odvodů na důchodové pojištění se v průběhu let měnila, stejně jako
podmínky nároku na starobní důchod. Druhý pilíř tvořily dobrovolné soukromé penzijní
fondy – penzijní připojištění. Zde si účastníci spořili na svém vlastním účtu na svou
vlastní penzi. Tento systém spoření se nazývá fondové financování.
Hnacím motorem změny důchodového systému se stala skutečnost, že
důchodový účet se dlouhodobě dostal do záporných čísel. Hlavní příčinou
neudržitelnosti průběžného financování je demografický vývoj obyvatelstva, kdy na
jednoho poplatníka připadá stále větší poměr poživatelů dávek důchodového pojištění.
Zvyšující se naděje dožití a snižující se porodnost vedly jednak k úpravám I. pilíře
(prodloužení věku odchodu do důchodu, zvýšení potřebné doby pojištění pro vzniku
nároku na důchod) jednak ke změně systému jako celku. Nově byl zařazen další pilíř –
důchodové spoření.
Penzijní systém v ČR od roku 2013 tvoří:
I.

pilíř – státní důchod (sociální důchodové pojištění, PAYG)

II.

pilíř- důchodové spoření (spoření v důchodových fondech)

III.

pilíř – doplňkové penzijní spoření (penzijní připojištění)
a.

Transformované fondy – pokračování dřívějšího penzijního připojištění
se státním příspěvkem

b.

Účastnické fondy – nové penzijní připojištění

1

HAMERNÍKOVÁ, Bojka a Květa KUBÁTOVÁ. Veřejné finance. Praha: Eurolex Bohemia, 2004.
ISBN 80-864-3299-8.
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2.2.

II. pilíř

2.2.1. Obecná charakteristika
Právní úprava II. pilíře je obsažena zejména v zákoně č. 426/2011 Sb.,
o důchodovém spoření (dále ZDS). Část tohoto zákona (§ 25 až 29, §110) je účinná již
od 1. 1. 2012, zbytek ustanovení nabyl účinnosti se spuštěním důchodové reformy 1. 1.
2013. Na ZDS navazuje zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
a zákon č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření. Zvláštní zákon
upravuje financování II. pilíře, blíže se jím budu zabývat ve třetí kapitole této práce.
Důchodové spoření bylo zavedeno jako systém dobrovolného spoření na důchod
v důchodových fondech. Ačkoliv se nad dobrovolností vstupu do II. pilíře vedlo mnoho
politických debat, převážila důvěra ve svébytnost občana. Penzijní společnosti svým
nedostatečným lobbováním přišly o inkasování důchodových prostředků ve výši 33
miliard Kč ročně.2 Svou povahou má II. pilíř blíže k systému doplňkového penzijního
spoření (III. pilíř), z hlediska financování je však blíže navázán na I. pilíř. Porovnání
základních parametrů jednotlivých pilířů uvádím v příloze č. 1.
Rozhodnutí o vstupu do II. pilíře je nevratné. Pokud účastník vstoupí, má
povinnost ukládat prostředky po dobu jeho výdělečné činnosti až do doby, kdy je mu
přiznán starobní důchod ze základního důchodového pojištění. Vkládání prostředků na
důchodové spoření krátí výši státního důchodu z I. pilíře. Výše procentní výměry
starobního důchodu bude místo 1,5 % výpočtového základu za každý celý rok doby
pojištění činit 1,2 %, a to za dobu, která se kryje s dobou účasti na důchodovém spoření.
To neplatí v případě náhradní doby pojištění, i když je získána v době, kdy je osoba
účastna důchodového spoření (DS).3
Spořící i výplatní fáze II. pilíře jsou zachyceny v příloze 2. Na podrobnější popis
vybraných oblastí důchodového spoření se zaměřím v následujících subkapitolách.
2

PATTA, Ivo. Integrované reformy důchodová a sociální pro Českou republiku. Sociologie [online].
2013, 2013-05-01 [cit. 2013-12-04]. Dostupné z: http://sociologie.netstranky.cz/socialnireformy/integrovane-reformy-duchodova-a.html
3

VLKOVÁ ŠÁROVÁ, Lenka. Změny v důchodovém pojištění související s důchodovou reformou.
Národní pojištění. Praha: BMSS-Start, s.r.o., 2012, č. 11., s. 10-12. ISSN 0323-2395.
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2.2.2. Penzijní společnost
Jedním ze subjektů důchodového spoření je penzijní společnost (PS), která
provozuje důchodové spoření na základě povolení ČNB k vytvoření penzijních fondů
a povolení k činnosti podle zákona o doplňkovém penzijním spoření. Na penzijní
společnost jsou kladeny vysoké nároky co do výše základního i vlastního kapitálu,
průhlednosti financování, věcných, personálních i organizačních předpokladů pro
obhospodařování důchodových fondů (§ 26 a násl. ZDS). Penzijní společnost musí mít
do 24 měsíců ode dne udělení povolení k vytvoření důchodových fondů alespoň 50 000
účastníků. Z údajů Asociace penzijních společností ČR vyplývá, že k 3. čtvrtletí 2013
tuto podmínku nesplňuje ani jedna penzijní společnost. Nebudou-li mít fondy potřebný
počet účastníků, budou zrušeny a jejich klienti převedeni do služeb jiného z fondů. 4
Tabulka 1 – Výkonnost penzijních společností a její odhad
Penzijní společnosti - 3. čtvrtletí 2013
Penzijní
společnost
ALLIANZ PS

Počet
aktivních
účastníků
DS

Penzijní společnosti - odhad leden 2013

Prostředky
Reálný
účastníků
podíl
(mil. Kč)
na trhu
DF

Podíl
na trhu
DS

8 742

13

12%

20%

12 192

18

17%

25%

2 011

7

3%

20%

KB PS

13 762

19,15

19%

15%

PS ČP

26 452

42

37%

25%

9 096

23

13%

10%

72 255

123

100%

ČS PS
ČSOB PS

Raiffeisen PS
CELKEM

Počet
osob ve II.
pilíři

Počet
pozn.
účastníků
k odhadu
dané PS

1 000 000
700 000
860 000
750 000
1 500 000
500 000

200 000
175 000 v r. 2013
172 000
112 500
375 000
50 000 k 6/2013

Zdroj: Ekonomické ukazatele penzijních fondů APF za rok 2013. Asociace penzijních společností ČR
[online]. 2013 [cit. 2013-12-04]. Dostupné z: http://www.apfcr.cz/cs/vybrane-ekonomickeukazatele/ekonomicke-ukazatele-penzijnich-fondu-apf-cr-za-rok-2013.html
HN Hospodářské noviny: Deník pro ekonomiku a politiku. Praha: Economia, a.s, 2013, 22. ledna
2013. ISSN 0862-9587.

Zákon limituje výši odměny za zprostředkování důchodového spoření a výši
výdajů na propagaci a reklamu. PS si mohou za obhospodařování a zhodnocování
majetku ve fondech účtovat úplatu, vybírat poplatky za změnu strategie spoření či za

4

OBROVSKÝ, Petr. Druhý pilíř po volbách zřejmě dostane ránu z milosti. Česká televize [online]. 2013
[cit. 2013-12-04]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/243245-druhy-pilirpo-volbach-zrejme-dostane-ranu-z-milosti/
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převod prostředků k jiné penzijní společnosti. Výše úplaty i poplatků je shora omezená.
Pavel Jirák, ředitel představenstva Penzijního fondu KB, k tomu dodává: „Z analýzy
jednotlivých parametrů schválených zákonů vyplývá, že se průměrné roční výnosy
penzijních společností pro vlastníky těchto společností budou pohybovat na úrovni
kolem 0,4 objemu aktiv ve II. pilíři a kolem 0,6 ve III. pilíři plus nějaký potenciál
performance fee (podíl na výnosech fondů), tedy rozhodně pod 1 %. Přičemž
nákladovost stávajících penzijních fondů se pohybuje mezi 1 - 2 % z objemu aktiv.“5 Je
až zarážející, že za takto nevýhodných podmínek vstoupilo na trh hned 6 penzijních
společností, tedy 2/3 z těch, které o vstupu původně uvažovaly. 6
Dohled nad penzijními společnostmi vykonává ČNB. Ta může penzijní
společnosti uložit nápravná opatření (mimořádný audit, změnu vedoucí osoby či
depozitáře) či opatření k odnětí povolení a souhlasu (pozastavení připisování
a odepisování důchodových jednotek, nucenou správu nebo převod důchodových fondů
k jiné penzijní společnosti). 7

2.2.3. Účast na důchodovém spoření
Účastníkem II. pilíře se může stát fyzická osoba starší 18 let, pokud uzavře
smlouvu o důchodovém spoření nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém
dosáhne věku 35 let, nebo do 6 měsíců


od 1. 1. 2013, nebo



ode dne, od kterého byla poprvé od 1. ledna 2013 poplatníkem pojistného na
důchodové pojištění.
Osoby, kterým bylo v roce 2013 35 a více let se musely rozhodnout pro vstup do

II. pilíře do 30. 6. 2013. Po tomto datu mohou starší 35 let uzavřít smlouvu pouze tehdy,

5

Finanční poradce: odborný časopis pro finanční poradce a zprostředkovatele : měsíčník Hospodářských
novin. Praha: Economia, 2012, květen. ISSN 1214-410X.
6

Důchodové reformy se zúčastní všechny penzijní fondy, zájem mají i další. Idnes.cz [online]. 2012 [cit.
2013-12-04]. Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/duchodove-reformy-se-zucastni-vsechny-penzijnifondy-zajem-maji-i-dalsi-1ay-/ekonomika.aspx?c=A120229_162447_ekonomika_hro
7

CIPRA, Tomáš. Penze: kvantitativní přístup. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2012, ix, 409 s. ISBN 978-8086929-87-3.
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pokud se po 1. 1. 2013 stanou poprvé poplatníkem pojistného na důchodové pojištění.
Od tohoto okamžiku mají pro rozhodnutí na vstup do II. pilíře 6 měsíců. 8 Účastníkem se
nemůže stát osoba, které byl přiznán starobní důchod z I. pilíře.
Účast na důchodovém spoření vzniká registrací první smlouvy o důchodovém
spoření v Centrálním registru smluv. Centrální registr smluv (CRS) je informačním
systémem veřejné správy, ve kterém se evidují údaje o účasti fyzických osob,
penzijních společností a pojišťoven na důchodovém spoření. Od zaregistrované
smlouvy nemůže penzijní společnost ani účastník odstoupit. Účastník však může
převést své prostředky do důchodového fondu jiné penzijní společnosti.

Smlouvu

o důchodovém spoření lze současně uzavřít s maximálně jednou penzijní společností.
Smluvní vztah se řídí ustanoveními občanského zákoníku.9
Účast na důchodovém spoření podle §5 ZDS zaniká


dnem úmrtí účastníka nebo ke dni právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého



dnem registrace pojistné smlouvy o pojištění důchodu mezi pojišťovnou
a účastníkem v CRS
Smlouvu o pojištění důchodu může účastník uzavřít až poté, co mu byl přiznán

starobní důchod z důchodového pojištění. Vznikl-li účastníkovi nárok na úhradu
jednorázového pojistného na pojištění důchodu, nesmí pojišťovna odmítnout uzavření
smlouvy o pojištění důchodu s tímto účastníkem. Dokud nebude zaregistrována
smlouva o pojišťění důchodu, má účastník stále všechny povinnosti plynoucí z účasti na
spořící fázi důchodového spoření, i pokud již bude pobírat důchod z I. pilíře. Zvolenou
pojišťovnu ani druh důchodu nelze později změnit. 10 Od již zaregistrované smlouvy
o pojištění důchodu v CRS nesmí pojišťovna ani pojistník odstoupit ani ji jinak zrušit.

8

VLKOVÁ ŠÁROVÁ, Lenka. Změny v důchodovém pojištění související s důchodovou
reformou. Národní pojištění. Praha: BMSS-Start, s.r.o., 2012, č. 11., s. 10-12. ISSN 0323-2395.
9

CIPRA, Tomáš. Penze: kvantitativní přístup. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2012, ix, 409 s. ISBN 978-8086929-87-3.
10

Národní pojištění. Praha: BMSS-Start, s.r.o., 2013, č. 2., s. 8-11. ISSN 0323-2395.
7

2.2.4. Nároky z důchodového spoření
Naspořené prostředky mohou být za dobu trvání smlouvy o důchodovém spoření
předmětem dědictví. Pokud dědic nedosáhl k datu úmrtí účastníka 18 let, použije se
dědický podíl na úhradu jednorázového pojistného na pojištění sirotčího důchodu.
Dosáhl-li dědic 18 let a je-li účasten důchodového spoření, převede se příslušný dědický
podíl na účet dědice u jeho penzijní společnosti. Není-li dědic účastníkem důchodového
spoření, vyplatí penzijní společnost dědický podíl dědici jednorázově. 11 Dědění při
úmrtí účastníka ve výplatní fázi se odvíjí od zvoleného způsobu čerpání důchodu.
Nárok na čerpání naspořených prostředků vzniká účastníkovi DS nejdříve dnem,
kdy je mu přiznán důchod z penzijního pojištění. Prostředky účastníka lze použít na:


úhradu jednorázového pojistného na pojištění důchodu



úhradu 60 % prostředků účastníka do státního rozpočtu – účastník začne pobírat
starobní důchod z I. pilíře ve výši invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně
a zbývající část se použije na úhradu jednorázového pojistného na pojištění
důchodu



úhradu prostředků v souvislosti s převodem důchodových práv do důchodového
systému Evropských společenství
Při uzavření smlouvy o pojištění důchodu si účastník může vybrat, jaký druh

důchodu chce čerpat. Doživotní starobní důchod přísluší pouze účastníkovi DS,
nevyčerpané prostředky se nedědí ani nepřevádí na obmyšlenou osobu. Při čerpání
doživotního starobního důchodu se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po
dobu 3 let náleží pozůstalostní důchod (ve stejné výši jako starobní důchod) jedné
oprávněné dopředu určené osobě. Zvolí-li si účastník starobní důchod na dobu 20 let,
v případě jeho úmrtí před ukončením výplaty důchodu se zbývající hodnota důchodu
stává předmětem dědictví. Na sirotčí důchod vyplácený po dobu 5 let má nárok pouze

11

CIPRA, Tomáš. Penze: kvantitativní přístup. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2012, ix, 409 s. ISBN 978-8086929-87-3.
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nezletilý. V případě, že umře před ukončením výplaty toho důchodu, stává se zbývající
hodnota důchodu předmětem dědictví. 12
Při uzavírání pojistné smlouvy s účastníkem DS, při správě svěřených
prostředků jakož i při vyplácení nároků na důchod plynoucí z této smlouvy je
pojišťovna vázána ustanoveními ZDS. Nestanoví-li tento zákon jinak, řídí se podmínky
provozování pojištění důchodu zákonem upravujícím pojišťovnictví.

2.2.5. Důchodové fondy a investiční strategie
Financování II. pilíře probíhá fondovým způsobem. Podle rozhodnutí účastníka
se investuje do jednoho ze 4 fondů, příp. do jejich kombinace.
Důchodový fond je souborem majetku, který náleží všem účastníkům
důchodového spoření, a to v poměru podle počtu důchodových jednotek, které jsou
analogií podílových jednotek v podílových fondech. V důchodovém fondu účastníka
jsou rovněž shromažďovány peněžní prostředky z částí výnosů pojistného, které
připadají na účastníky, včetně prostředků převedených účastníky z jiného důchodového
fondu. Majetek v důchodovém fondu obhospodařuje penzijní společnost svým jménem
na účet účastníků. Způsob investování je ve statutu důchodového fondu, který schvaluje
ČNB.13 Povinně jsou vytvářeny 4 důchodové fondy:


důchodový fond státních dluhopisů (nejnižší riziko, potenciálně nízké
zhodnocení),



konzervativní důchodový fond,



vyvážený důchodový fond,



dynamický důchodový fond (nejvyšší riziko, potenciálně nejvyšší zhodnocení)
Porovnání důchodových fondů uvádím v příloze č. 3. Jednotlivé fondy se liší

investiční strategií, tj. mírou rizika a potenciálního zisku či ztráty. Fondy si volí
účastník podle své averze (sklonu) k riziku, podle svých znalostí, zkušeností
a zbývajícího počtu let k odchodu do důchodů. Portfolio účastníka je chráněno před
12

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR A MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Průvodce
důchodovou reformou. Úřad vlády ČR. 2013, 4 s.
13

CIPRA, Tomáš. Penze: kvantitativní přístup. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2012, ix, 409 s. ISBN 978-8086929-87-3.

9

investičním rizikem tzv. „automatickou investiční brzdou“. Ta funguje na principu
automatické alokace prostředků od rizikovějších ke stabilnějším podle zbývající doby
do důchodového věku účastníka. Ačkoliv ke změnám v portfoliu dochází automaticky,
účastník je může svým rozhodnutím vyloučit. Procentní rozložení prostředků mezi
vyváženým a konzervativním důchodovým fondem uvádí následující tabulka:
Tabulka 2 – Automatický investiční brzda

Zdroj: KFP, S.R.O. Jak si zajistit lepší důchod: Praktický průvodce penzijní reformou – plná verze
[online]. 2013 [cit. 2013-12-04]. Dostupné z: http://www.kfp.cz/page-pruvodce-penzijnireforma/?send=1#form-1

Pro investiční činnost penzijní společnosti platí řada omezení. Základní pravidlo
spočívá v nemožnosti investovat do investičních nástrojů vydaných penzijní
společností, která jej obhospodařuje, nebo osobou patřící do stejného koncernu jako
penzijní společnost. Při investování je PS limitována různými kritérii. Limity se týkají
např. výše prostředků investovaných do nástrojů emitovaných jednou osobou,
investování do cenných papírů kolektivního investování, limitů pro podíly na jiných
osobách či limitů pro půjčky a úvěry. Z investičních limitů jsou povoleny dočasné
výjimky (max. na 24 měsíců od povolení k vytvoření důchodového fondu nebo od doby,
kdy hodnota majetku v důchodovém fondu přesáhne 100 mil. Kč).14

2.2.6. Evidence
Penzijní společnost vede pro každého účastníka penzijního spoření osobní
důchodový účet. Na tomto účtu se evidují prostředky účastníka a tzv. „důchodové
jednotky“ v jednotlivých důchodových fondech. Osobní důchodový účet má dva
podúčty:

14

Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření. In: Sbírka zákonů. 2011, 5586.
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penzijní podúčet – zde se eviduje především část výnosu pojistného připadající
na účastníka, dále převádění prostředků účastníka a provádění úhrady
jednorázového pojistného na pojištění důchodu



majetkový podúčet – eviduje se zde počet a hodnota připsaných a odepsaných
důchodových jednotek a další údaje k řádné evidenci prostředků
Důchodová jednotka představuje podíl na majetku v důchodovém fondu. Její

hodnota se uvádí v Kč s přesností na 4 desetinná místa. Aktuální hodnota je hodnotou
fondového vlastního kapitálu dělená počtem všech důchodových jednotek evidovaných
na osobních důchodových účtech všech účastníků ve vztahu k danému důchodovému
fondu. Hodnotu fondového vlastního kapitálu a důchodové jednotky stanovuje
důchodový fond nejméně 1x týdně a uveřejňuje do 2 dnů prostřednictvím internetových
stránek. Minimálně 1x ročně zasílá penzijní společnost účastníkovi bezplatně jeho výpis
důchodového spoření za kalendářní rok (do konce ledna následujícího roku). 15

2.2.7. Budoucnost II. pilíře
V červnu 2013 navrhl tehdejší ministr financí Ing. Kalousek úpravu parametrů
důchodového spoření, která měla zatraktivnit vstup do II. pilíře. Jednalo se např.
o možnost vystoupit po pěti letech z důchodového spoření, avšak bez možnosti
opakovaného návratu. Při opuštění II. pilíře by se 60 % naspořených prostředků
převedlo zpět do státního rozpočtu a na účastníka by se hledělo, jako kdyby do DS
nikdy nevstoupil. Nedošlo by tedy ke krácení důchodu z důchodového pojištění.
V případě, že by však 60 % naspořených prostředků bylo v nižší než 60 % vybraného
pojistného, došlo by k doplnění z prostředků účastníka. Ten by tak mohl přijít i o svých
40 %.16 V případě dědění naspořených prostředků by bylo možné zvolit, zda dědit
hotově či převodem na svůj účet v DS. Ing. Kalousek dále navrhoval prodloužení
věkového limitu pro vstup z 35 na 40 let, pro osoby starší 40 let možnost vstoupit do II.
pilíře do konce roku 2014 či možnost čerpat naspořené prostředky po dosažení
15

CIPRA, Tomáš. Penze: kvantitativní přístup. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2012, ix, 409 s. ISBN 978-8086929-87-3.
16

MORÁVEK, Daniel. Druhý pilíř zatím dopadá fiaskem. Čtěte, které změny se
chystají. Podnikatel [online]. 2013 [cit. 2013-12-04]. Dostupné z:
http://www.podnikatel.cz/clanky/druhy-pilir-zatim-dopada-fiaskem-ctete-ktere-zmeny-se-chystaji
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důchodového věku bez nutnosti splnit potřebnou dobu pojištění v I. pilíři. 17 Další
navrhovanou změnou by byla možnost volby délky výplaty důchodu na jiný počet let
než jen 20. Následující Rusnokova vláda však navrhované změny smetla ze stolu s tím,
že úprava parametrů II. pilíře počká na vládu novou.18
V listopadu letošního roku přišlo s návrhem obdobných změn parametrů
důchodového spoření MPSV ČR.19 Schválení případných změn bude záviset na
politické situaci a uskupení sil v Poslanecké sněmovně. ČSSD, nejsilnější parlamentní
strana, již před volbami deklarovala svůj záměr II. pilíř zrušit. Druhá nejsilnější strana,
hnutí ANO, však vstupovala do voleb s tím, že by ráda zavedla povinné členství ve II.
pilíři pro nové účastníky pracovního trhu s možností následného vystoupení. 20 Poslední
koaliční strana, KDU-ČSL, s II. pilířem rovněž nepočítá. Prostředky, které do nich
střadatelé dosud vložili, by rádi převedli do třetího pilíře.21 Významným faktorem pro
budoucí vývoj důchodového spoření bude jistě i skutečnost, která z politických stran
získá křeslo ministra financí.

17

Pryč ze II. pilíře? Má to být možné po pěti letech. A nevratně. Česká televize [online]. 2013 [cit. 201312-04]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/231757-pryc-ze-ii-pilire-ma-to-bytmozne-po-peti-letech-a-nevratne/
18

OBROVSKÝ, Petr. Druhý pilíř po volbách zřejmě dostane ránu z milosti. Česká televize [online]. 2013
[cit. 2013-12-04]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/243245-druhy-pilirpo-volbach-zrejme-dostane-ranu-z-milosti/
19

Návrh změn v důchodovém spoření. Fučík & Partneři [online]. 2013 [cit. 2013-12-04]. Dostupné z:
http://www.fucik.cz/cs/novinky/navrh-zmen-v-duchodovem-sporeni/
20

KOPECKÝ, Josef. ANO zveřejnilo program. Chce snížit DPH a zrušit poplatek za
recept. idnes [online]. 2013 [cit. 2013-12-04]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/ano-zverejnilo-programchce-snizit-dph-zrusit-platbu-za-recept-pvt-/domaci.aspx?c=A130922_203917_domaci_kop/
21

Druhý pilíř nemá podporu malých stran, většina by ho zrušila. Česká televize [online]. 2013 [cit. 201312-04]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/247559-druhy-pilir-nema-podporu-malychstran-vetsina-by-ho-zrusila/
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3.

Financování II. pilíře

3.1.

Právní úprava před přijetím ZPDS
Před nabytím účinnosti zákona č. 379/2012 Sb., o pojistném na důchodové

spoření (dále ZPDS), byla materie pojistného v rámci II. pilíře upravena v zákoně
č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPSZ). Úprava v tomto zákoně
však vykazovala značné věcné i legislativní nedostatky. Zásadním problémem byla
nedostatečná individualizace plateb plátců pojistného – nebylo by možné rozlišit, za
jaké poplatníky jsou prostředky hrazeny. Mimo jiné úprava v ZPSZ počítala i se
zřízením jednoho inkasního místa, k čemuž v době nabytí účinnosti ZPDS stále nedošlo.
Byť právní úprava důchodového spoření není primárně založena na
pojišťovacím, ale na spořícím principu, bylo pro platby do II. pilíře zvoleno označení
„pojistné“. Důvodem pro zavedení tohoto termínu byla potřeba zdůraznit návaznost na
systémy sociálního zabezpečení založené na pojišťovacím principu, zejména
souvztažnost k pojistnému na důchodové pojištění. S tímto pojistným má společný účel,
kterým je zabezpečení na stáří. Pojišťovací princip se v rámci II. pilíře uplatňuje až
v okamžiku, kdy jsou prostředky z důchodového spoření převedeny jako jednorázové
pojistné na pojištění důchodu. Peněžité plnění převáděné od účastníka důchodového
spoření k orgánům Finanční správy se nazývá pojistné. Prostředky převáděné od orgánů
finanční správy k penzijním společnostem jsou považovány za výnos pojistného.22

3.2.

Schvalování nové právní úpravy
Komplikace provázely schvalování zákona o pojistném na důchodové spoření

i zákona č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném
na důchodové spoření. Ačkoliv tyto dva zákony prošly Poslaneckou sněmovnou ČR
hladce (druhý zmiňovaný zákon byl schválen s pozměňovacími návrhy) 23, v Senátu
byly oba zamítnuty. V rámci rozpravy se Senát vypořádával s principy důchodové
reformy jako takové, s vyvedením 3 % z průběžného systému a v neposlední řadě též
22

Důvodová zpráva: k návrhu zákona o pojistném na důchodové spoření. In: 2012

23

Sněmovní tisky 692 a 693. Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky [online]. 2013 [cit.
2013-12-04]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw/
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s návazností na již schválený, ale zatím neúčinný zákon o jednom inkasním místu.24
Poté, co Poslanecká sněmovna ČR zamítavé stanovisko Senátu přehlasovala (byť těsnou
většinou), využil svého práva veta Prezident ČR. Prezident prof. Ing. Václav Klaus,
CSc. v odůvodnění toho, proč vrací oba zákony zpět Poslanecké sněmovně, uvedl:
„Důchodová reforma (…) je zásadní změnou sociálního systému, který má dlouhodobý efekt
a dotýká se každého občana. Proto její obsah, příprava i realizace vyžadují ve společnosti co
nejširší konsensus. V tomto případě takový konsensus v odborné sféře, na politické scéně i ve
společnosti neexistuje“25. Stanovisko prezidenta směřovalo především k důchodové

reformě jako celku, nikoli výhradně k dvěma předkládaným zákonům. Prezident se
domnívá, že silové protlačení důchodové reformy nemusí mít dlouhého trvání v případě,
že by se změnila politická konstelace. Navíc varuje před špatným načasováním reformy,
neboť v důsledku ekonomické krize se netěší soukromé fondy kolektivního investování
přílišné důvěře. V některých okolních zemích jsou systémy zpětně znárodňovány
a podstatně modifikovány. Mezi tyto okolní země bychom mohli zařadit Maďarsko či
Slovensko. V Maďarsku došlo k anulování reformy, peníze se vrátily zpět do státní
kasy, lidé přišli o ty úspory, které měly díky důchodové reformě. Slovensko mělo
povinné spoření ve fondech peněžního trhu jen po určitou dobu.26 V neposlední řadě
viděl Prezident důvod pro veto obtížně odhadnutelný dopad na I. pilíř, na kterém je
většina občanů plně závislá. V průběžném důchodovém systému by se totiž v případě
investování do II. pilíře prohluboval schodek.
Projednávání návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona
o pojistném na důchodové spoření s sebou přineslo i podání trestního oznámení na
tehdejšího ministra financí Ing. Kalouska. Důvodem tohoto trestního oznámení bylo
porušení pravidel veřejné soutěže s předpokládanou škodou dvacet miliard Kč, tj.

24

Stenozáznam z 2. dne 25. schůze. Senát Parlamentu České republiky [online]. 2012 [cit. 2013-12-04].
Dostupné z:
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=8&IS=4860&D=16.08.2012#b1311
6
25

Stanovisko prezidenta k návrhu zákona o pojistném na důchodové spoření. Sněmovní tisk 692/6.
Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky [online]. 2013 [cit. 2013-12-04]. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw/
26

Rozhodnutí o volbě o vstupu do II. pilíře z pohledu výnosů. Finanční poradce: odborný časopis pro
finanční poradce a zprostředkovatele : měsíčník Hospodářských novin. 2012, č. 2, s. 11. DOI: 1214410X.
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škodou značného rozsahu. Porušení pravidel se měl Ing. Kalousek dopustit nevhodně
zvoleným způsobem provedení důchodové reformy. 27 Toto trestní oznámení podal Ing.
Ivo Patta, kandidát do senátních voleb v r. 2006 za stranu 4VIZE a zastánce spojené
důchodové a sociální reformy. 28 Státní zástupce však trestní oznámení odložil.
Přes všechny peripetie byl zákon o pojistném na důchodové spoření schválen
pod č. 397/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013 a zákon o změně zákonů v souvislosti
s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření pod č. 399/2012 Sb. s účinností
první, druhé a dvacáté šesté části (tj. změna zákona o doplňkovém penzijním spoření,
zákona o správních poplatcích a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření)
patnáctým dnem po vyhlášení, t.j. 12. 12. 2012. Ostatní ustanovení nabyly účinnosti 1.
1. 2013.

3.3.

Pojistné

3.3.1 Poplatník pojistného
Dle §1 ZPDS je poplatníkem pojistného na důchodové spoření účastník
důchodového spoření.

Účastníkem důchodového spoření může být pouze fyzická

osoba, která splňuje další podmínky stanovené v § 2 ZDS. Účast na důchodovém
spoření vzniká tehdy, když je zaregistrována první smlouva o důchodovém spoření mezi
fyzickou osobou a penzijní společností v Centrálním registru smluv (§ 4 odst. 1 ZDS).
O registraci smlouvy je účastník důchodového spoření vyrozuměn doporučeným
dopisem s doručenkou. V případě, že by si účastník tento dopis nevyzvedl, považuje se
písemnost za doručenou 10. dnem (podle fikce doručení dle správního řádu).29 Smlouva
se registruje vždy s účinností k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po

27

PATTA, Ivo. K návrhu zákona o pojistném na důchodové spoření. [online]. 2012 [cit. 2013-03-20].
Dostupné z: http://www.demografie.cz/korespondence/k-navrhu-zakona-o-pojistnem-na-duchodovesporeni
28

4 VIZE - www.4vize.cz. Wikipedie [online]. 2006, 13. 7. 2013 [cit. 2013-12-04]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/4_VIZE_-_www.4vize.cz
29
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kalendářním měsíci, ve kterém rozhodnutí o registraci smlouvy nabylo právní moci (§ 9
odst. 9 ZDS). Kladné rozhodnutí o zaregistrování smlouvy nabývá právní moci
okamžikem doručení účastníkovi spoření, odvolání není přípustné. Posun účinnosti
smlouvy na první den následujícího měsíce považuji za správné řešení, neboť usnadní
výpočet pojistného (záloh) z měsíčních vyměřovacích základů. Správce Centrálního
registru smluv bude kromě rozhodnutí o registraci smlouvy zasílat po nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí ještě obyčejnou zásilkou (oznámení o nabytí účinnosti
registrace smlouvy). Toto oznámení je informačního charakteru. Účastník ho bude mít
k dispozici, aby si nemusel pamatovat den doručení rozhodnutí.30 Časová prodleva mezi
platností a účinností smlouvy je však maximálně měsíc. Domnívám se, že je nadbytečné
informovat účastníka o téže skutečnosti dvakrát. Správce CRS sice neví, kdy přesně si
účastník doporučený dopis vyzvedne, účastník však ano. Pokud dojde k doručení např.
30. 4., stane se účastník poplatníkem od 1. 5. V tomto případě bude informativní
oznámení doručeno účastníkovi dokonce až poté, co smlouva nabude účinnosti.
Účast trvá do dne úmrtí účastníka (potažmo do právní moci prohlášení za
mrtvého) nebo do dne, kdy je zaregistrována pojistná smlouva o pojištění důchodu mezi
účastníkem a pojišťovnou v Centrálním registru smluv (§ 5 ZDS). Při zániku účasti
smrtí účastníka (prohlášením za mrtvého) se použijí obecná ustanovení daňového řádu
o přechodu daňové povinnosti (§ 239 DŘ). Práva a povinnosti bývalého poplatníka
přejdou na dědice, popřípadě na stát. Naspořené prostředky zůstavitele budou přímo
vyplaceny pouze těm dědicům starším 18 let, kteří nebudou účastni II. pilíře. Dědictví
pojistného podléhá dani dědické podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací
a dani z převodu nemovitostí. Pokud dojde k ukončení účasti na důchodovém spoření
druhým způsobem (zaregistrováním pojistné smlouvy), má bývalý poplatník práva
a povinnosti týkající se správného zjištění a stanovení pojistného ještě po dobu běhu
lhůty pro stanovení pojistného nebo po dobu, kdy je možné požadovat zaplacení
nedoplatků (§ 20 odst. 2 DŘ).31

30

GERŽOVÁ, Lenka. Zákon o pojistném na důchodové spoření: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters
Kluwer Česká republika, 2013, xi, 240 s. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-017-2.
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Z výše uvedeného vyvozuji, že pokud bude důchodce pobírat plnění ze II. pilíře
a nadále si bude přivydělávat, z jeho dalšího příjmu již pojistné na důchodové spoření
odváděno nebude (a contrario k odvodům pojistného na důchodového pojištění).

3.3.2. Plátce pojistného
Plátcem pojistného je podle §2 ZPDS plátce daně z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti a z funkčních požitků, pokud je podle zákona o daních z příjmů povinen
vybírat nebo srážet daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních
požitků poplatníkovi, který je zároveň poplatníkem pojistného na důchodové spoření.
Plátcovou pokladnou je organizační jednotka plátce pojistného, která je plátcovou
pokladnou pro daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
a kde má docházet ke srážení pojistného na důchodové spoření. 32 Ve vymezení plátce je
patrná vazba na plátce daně v zákoně o daních z příjmů (§ 38c ZDPř). Důvodem tohoto
analogického vymezení je skutečnost, že správu pojistného na důchodové spoření
vykonávají orgány Finanční správy ČR, a je tedy nutné zajistit kompatibilitu se správou
daní z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Takto zvolenou koncepci považuji
za velmi vhodnou, pojem plátce DPFO ze závislé činnosti a z funkčních požitků je již
zažitý (i díky judikatuře) a v praxi nebude způsobovat problémy jeho vymezení. Plátce
pojistného je v pojetí ZPDS daňovým subjektem se sekundární povinností, tj. sráží
a odvádí pojistné za poplatníka a z jeho prostředků. Postavení plátce pojistného (resp.
jeho pokladny) při správě pojistného na DS je věnována část druhá hlava II ZPDS.
V souvislosti s navrhovanou změnou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, která řadí funkční požitky pod příjmy ze závislé činnosti,
by mělo dojít k úpravě pojmu „příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky“ i v ZPDS.
Účinnost této změny by měla nastat 1. 1. 2014, kdy nabude účinnosti rektifikace
soukromého práva (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech), na níž změna ZDPř navazuje. 33
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3.3.3. Předmět pojistného
Předmět pojistného je definován prostřednictvím účasti na důchodovém spoření.
Je třeba ho posuzovat s ohledem na pojistné období. „Nastane-li v pojistném období
skutečnost, která je předmětem pojistného (tj. existence účastenství na důchodovém
spoření), dojde na straně poplatníků i plátců pojistného ke vzniku pojistné povinnosti
v rozsahu stanoveném zákonem.“34
Předmět pojistného je vymezen v ZPDS jako základní konstrukční prvek
pojistné teorie. Obsahově je vymezen velmi široce, překrývá se s institutem
poplatnictví. Ačkoliv k obsahovému překrytí pojmů dochází velmi výjimečně, považuji
vymezení předmětu pojistného obecným způsobem za vhodnější řešení, než případnou
výčtovou specifikaci, při které by se mohlo na něco zapomenout.

3.3.4. Základ pojistného
Základem pojistného na důchodové spoření je podle § 4 odst. 1 ZPDS součet
dílčího základu pojistného ze závislé činnosti a dílčího základu pojistného ze
samostatné výdělečné činnosti. Součástí základu pojistného na důchodové spoření
nemůže být vyměřovací základ připadající na dobrovolnou účast na důchodovém
pojištění. Vazba na vyměřovací základ pojistného na sociální zabezpečení a státní
politiku zaměstnanosti je patrná a nezbytná. Aby mohlo dojít k převodu 3 % sazby
pojistného na důchodové pojištění z I. pilíře do II., je nezbytná shoda základů, ze
kterých se pojistné počítá.
Dle §4 odst. 2 ZPDS je dílčím základem pojistného ze závislé činnosti součet
vyměřovacích základů zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění za rozhodná
období. V případě vyměřovacích základů zaměstnance pro pojistné na důchodové
pojištění se jedná o roční základ, který se skládá ze součtu měsíčních vyměřovacích
základů podle §5 ZPSZ.35 V případě, že bude mít poplatník více zaměstnavatelů, může
mít i více než 12 vyměřovacích základů v roce. Poplatník nemá možnost volby v tom,
které vyměřovací základy do dílčího základu zahrne, ze zákona musí být zahrnuty
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všechny. Konstrukci navazující na měsíční vyměřovací základy považuji za vhodnou
zejména s ohledem na to, že srážky ze mzdy (a většinou i výplata mzdy) probíhají
každý měsíc.
Může dojít k situaci, kdy díky sčítání vyměřovacích základů dojde k překročení
maximálního základu pojistného na DS. Maximální základ pojistného na důchodové
spoření je částka stanovená jako maximální vyměřovací základ zaměstnance pro placení
pojistného na důchodové pojištění. Dle § 15a odst. 1 ZPSZ je maximálním základem 48
násobek průměrné mzdy stanovené k 1. lednu příslušného kalendářního roku (pro rok
2013 ve výši 1 242 432 Kč). Po dosažení maximálního pojistného základu již plátce
pojistné nesráží. Má-li zaměstnanec více zaměstnavatelů, lze případný přeplatek na
pojistném v I. pilíři získat zpět na základě žádosti poplatníka. To však neplatí ve II.
pilíři – zde se postupuje podle § 28 ZPDS. Právní úprava maximálního základu v ZPDS
terminologicky nerozlišuje základ pojistného a základ pojistného snížený na maximální
základ. S výtkou autorů Komentáře k ZPDS ohledně použití termínu „základ
pojistného“ pro dva různé případy (dle § 4 odst. 1 a odst. 5) nelze nesouhlasit, věřím
ale, že případné nesrovnalosti budou vyřešeny teleologickým výkladem právní úpravy.
Dle § 4 odst. 3 ZPDS je dílčím základem pojistného ze samostatné výdělečné
činnosti vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na
důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Rozhodným obdobím
pro pojistné na důchodové spoření je, stejně jako v případě pojistného na důchodové
pojištění, kalendářní rok. Na rozdíl od zaměstnance se daný vyměřovací základ
jednoduše převezme.36 Nesoulad měsíčního vyměřovacího základu poplatníka
zaměstnance a ročního vyměřovacího základu poplatníka OSVČ jistě nepůsobí
jednotným dojmem, nicméně je třeba brát v potaz intervaly, ve který tito poplatníci
odvádí daně z příjmu fyzických osob a skutečnost, že správu pojistného vykonávají
orgány Finanční správy. Pokud se stane OSVČ účastníkem důchodového spoření
v průběhu roku, spadá do základu pojistného celý vyměřovací základ, v průběhu jehož
rozhodného období došlo ke vzniku účasti na důchodovém spoření. Stane-li se OSVČ
poplatníkem pojistného např. od 1. 12., bude povinna odvést pojistné z vyměřovacího
36
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základu stanoveného za celý tento kalendářní rok. Vyměřovací základ ze samostatné
výdělečné činnosti se upravuje s ohledem na maximální vyměřovací základ pro pojistné
na sociální zabezpečení, proto se OSVČ stanovení maximálního základu pojistného
v §5 ZPDS nedotkne. Pokud by OSVČ zároveň vykonávala závislou činnost, ze které jí
bude pojistné na důchodové spoření vypočítáváno a sráženo, již se ustanovení
o maximálním základu pojistného na důchodové spoření použije.

3.3.5. Sazba a výpočet pojistného
Podle § 6 ZPDS činí sazba pojistného na důchodové spoření 5 %. 3 % jsou
převedena z pojistného na důchodové pojištění a 2 % přidává účastník důchodového
spoření z vlastních prostředků. Zaměstnavatel spolu s odvodem příspěvků do II. pilíře
sníží o 3 % odvod pojistného do I. pilíře. Zaměstnanec spořící ve II. pilíři tak bude
odvádět celkem 8,5 % ze svého vyměřovacího základu na důchodové spoření
a důchodové pojištění. Na celkovém odvodu pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zaměstnavatele se nic nemění, zůstává ve
výši 21,5 %.37 Grafické znázornění struktury odvodů uvádím v příloze č. 4. Pro slušné
zabezpečení na stáří by samozřejmě platilo, že čím je sazba pojistného vyšší, tím lépe,
neboť si poplatníci uspoří více prostředků a budou méně závislí na důchodech z I. pilíře.
S ohledem na parametry nastavení II. pilíře však považuji stanovenou sazbu za rozumný
kompromis, který by v případě nevhodně zvolené investiční strategie neměl pro
poplatníky likvidační charakter. Výší sazby a možností její úpravy se dále zabývám
v kapitole 5.1.
Výpočet pojistného stanoví § 7 ZPDS: Pojistné na důchodové spoření se vypočte
jako součin základu pojistného na důchodové spoření a sazby pojistného na důchodové
spoření. Podle obecného ustanovení § 146 DŘ se pojistné zaokrouhluje na celé koruny
nahoru.

3.3.6. Pojistné období
Pojistným obdobím pojistného na důchodové spoření je podle § 8 ZPDS
kalendářní rok. Dochází tím ke sjednocení se zdaňovacím obdobím pro DPFO
37
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ze závislé činnosti a funkčních požitků. Tento odklon od systému pojistného na sociální
zabezpečení má své opodstatnění, neboť se očekává, že u pojistného na sociální
i zdravotní pojištění bude se zavedením jednoho inkasního místa zavedeno rovněž
pojistné období v délce kalendářního roku.38 Pokud ke sjednocení pojistných období
dojde, je vhodnější, aby pojistné období pojistného na DS bylo již od počátku v této
délce. Časté změny parametrů důchodového spoření totiž příliš nepřispívají jeho
věrohodnosti v očích veřejnosti.

3.3.7. Rozpočtové určení pojistného
Pojistné na důchodové spoření je příjmem účtu důchodového spoření penzijní
společnosti, která prostředky účastníka důchodového spoření obhospodařuje. Penzijní
společnost má povinnost sdělit správci Centrálního registru číslo účtu vedeného
u depozitáře důchodových fondů pro příjem plateb pojistného. Tuto povinnost má
nejpozději v den podání první žádosti o registraci smlouvy o důchodovém spoření.
Převedením pojistného ke konkrétnímu účastníkovi důchodového spoření se stávají
prostředky účastníka dle § 3 písm. c) zákona o důchodovém spoření a jsou evidovány na
speciálním peněžním podúčtu. Výpis důchodového spoření obsahující převody ve
prospěch podúčtu zasílá penzijní společnost pravidelně jednou ročně či na vyžádání. 39
Podle § 9 odst. 2 ZPDS se účet důchodového spoření pro účely správy
pojistného považuje za veřejný rozpočet. Předmětem správy daní ve smyslu daňového
řádu totiž mohou být jen platby, které jsou příjmem veřejných rozpočtů. Ačkoliv
nezbytnost tohoto ustanovení je odůvodňována potřebou subsidiární aplikace daňového
řádu, je otázkou, jak široce bude správa pojistného vykládána. Na účtu důchodového
spoření jsou kromě „státních“ 3 % i „soukromé“ 2 %, avšak dané ustanovení prostředky
nerozlišuje. Byť si účastník důchodového spoření spoří část prostředků ze svého, nemá
nad těmito financemi faktickou moc.
Příslušenství pojistného důchodové spoření (úrok z prodlení, penále, pokuta za
opožděné tvrzení pojistného a přirážka k pojistnému) je příjmem státního rozpočtu. Za
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příjem státního rozpočtu se toto příslušenství považuje proto, aby na něj bylo možno
uplatnit sankční a donucovací prostředky.

3.4.

Správa pojistného

3.4.1. Správce a správa pojistného
„Správa pojistného na důchodové spoření je zákonem stanovený postup orgánů
veřejné moci a dalších zúčastněných subjektů, kterým je realizován transfer finančních
prostředků účastníka důchodového spoření do důchodového fondu.“40
Správu pojistného vykonávají orgány Finanční správy ČR zřízené podle § 1
odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České Republiky. Pojistné se odvádí
na bankovní účty finančních úřadů, které jsou od 1. 2. 2013 otevřeny u ČNB. 41 Čísla
bankovních účtů FÚ uvádím v příloze č. 5.
Při výběru a převodu finančních prostředků se postupuje podle daňového řádu.
Pojistné na důchodové spoření je prvním z veřejných pojistných, které je subsidiárně
spravováno podle daňového řádu – na rozdíl od ostatních veřejných pojistných, která
jsou subsidiárně spravována podle správního řádu. Tento nesoulad zákonné úpravy při
správě veřejných pojistných považuji za nežádoucí, nicméně s ohledem na okolnosti za
nejlepší možné řešení. Pokud dojde v r. 2015 ke spuštění jednoho inkasního místa,
budou orgány Finanční správy ČR podle daňového řádu vykonávat rovněž správu
pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Tím se
celý systém správy veřejných pojistných sjednotí. Z hlediska pojistného na DS je
vhodnější správa rovnou od počátku v režii daňového řádu, než v režii správního řádu a
tento systém po dvou letech měnit. Pokud by došlo ke zrušení konceptu jednoho
inkasního místa, je velmi pravděpodobné, že i II. pilíř dozná velmi zásadních změn. 42
V tom případě by zůstala zachována alespoň kontinuita při správě ostatních veřejných
pojistných.
40
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Aby mohlo být peněžité plnění spravováno podle daňového řádu, musí být
příjmem veřejného rozpočtu a zároveň splňovat definici daně podle § 2 odst. 3
daňového řádu. Pojistné na DS směřuje na účet pro příjem plateb pojistného, který je
podle § 9 odst. 2. ZPDS veřejným rozpočtem. Při správě pojistného na DS se postupuje
podle daňového řádu, pojistné se považuje za daň podle § 2 odst. 3 písm. b) daňového
řádu. Ačkoliv daňový řád považuje pojistné za daň v širším slova smyslu, právní teorie
má na daně odlišné požadavky. Za daň považuje platbu, která je příjmem státního
rozpočtu, většinou neekvivalentní a spíše periodicky se opakující. 43 P. Hammerníková
za další znaky daní považuje povinnost, nenávratnost a neúčelovost. Do kategorie
daňových příjmů řadí rovněž příspěvky na sociální zabezpečení napojené na veřejné
fondy. Protože pojistné na DS některé z těchto znaků nesplňuje (neekvivalence,
povinnost, nenávratnost), není možno ho považovat za daň z hlediska daňové teorie.
Subsidiarita daňového řádu není absolutní – nevztahuje se na tvrzení
v souvislosti s insolvenčním řízením. Důvodem pro tuto výjimku je návaznost na
pojistné na sociální zabezpečení, v jehož rámci povinnost podávat přehled z důvodu
insolvenčního řízení není upravena. Plátce pojistného na DS však navzdory tomu
daňové tvrzení při insolvenčním řízení podávat bude, ale z titulu plátce daně z příjmu
fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků.

3.4.2. Registrace poplatníka
Pro registraci poplatníka k pojistnému na DS byla zvolena koncepce navazující
na zákon o dani z příjmů, nikoli na zákon o pojistném na sociální zabezpečení.
Důvodem tohoto řešení je skutečnost, že správu pojistného vykonávají orgány Finanční
správy ČR a nikoli orgány sociálního zabezpečení.44 Působnost orgánů Finanční správy
ČR souvisí se zavedením jednoho inkasního místa.
Registrace poplatníka k pojistnému na DS nastává, pokud je poplatník
účastníkem důchodového spoření a zároveň je registrován k dani z příjmů fyzických
osob podle § 39 ZDP. Splní-li poplatník obě tyto podmínky, je registrován ex lege
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a nemusí podávat zvláštní přihlášku k registraci k pojistnému na DS. Stejně tak
přestane-li poplatník tyto podmínky splňovat (např. zanikne účast na důchodovém
spoření), dochází k zániku registrace ze zákona. Tato speciální úprava vylučuje použití
obecné úpravy registrační povinnosti v daňovém řádu prostřednictvím přihlášky
k registraci jednotlivé daně. Takto zvolená odchylka od DŘ je jistě vhodnější, neboť
zbytečně nezatěžuje poplatníka s hlášením skutečností, které jsou orgánům Finanční
správy ČR známy z jejich evidence.
Účast na důchodovém spoření vzniká registrací první smlouvy o důchodovém
spoření v Centrálním registru smluv. Správcem Centrálního registru smluv je podle § 6
ZDS Specializovaný finanční úřad. Tento orgán sídlí v Praze a má celorepublikovou
působnost. Původně bylo za správce pojistného navrhováno Generální finanční
ředitelství, zákonem č. 399/2012 Sb. došlo k záměně subjektu správce. Z důvodové
zprávy k tomuto zákonu vyplývá, že příčinou záměny finančních orgánů byla potřeba
dvojinstančního správního řízení ohledně registrace smluv o DS a pojistných smluv.
Ke vzniku i zániku registrace poplatníka dochází úředním záznamem. Úřední
záznam je zápisem skutečností důležitých pro správu daní/pojistného, které se úřední
osoba dozvěděla při výkonu své činnosti, avšak nejsou součástí protokolu. 45 Záznam je
učiněn v elektronické podobě, není jej tedy třeba podepisovat úřední osobou, která ho
vyhotovila. Identitu této osoby je možné zjistit z přihlašovacích údajů do elektronického
systému, ve kterém se úřední záznam činí. Toto řešení zefektivní činnost osob, jež
budou registraci nebo její zánik zaznamenávat.
Z § 159 DŘ vyplývá, že vůči úkonu správce daně, který není rozhodnutím
s možností odvolání, je možno podat námitku. Úřední záznam se vydává namísto
rozhodnutí o registraci, lze tedy proti němu uplatnit námitku. Tu je možno podat
u správce daně (pojistného), který úkon provedl. Proti rozhodnutí o námitce nelze
uplatnit opravné prostředky. Tím se registrace poplatníka liší od registrace smlouvy
o důchodovém spoření či smlouvy o pojištění důchodu. Další rozdíl spočívá v okruhu
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správců zodpovědných za registraci. V případě registru smluv se jedná o Specializovaný
finanční úřad, v případě registrace poplatníka jde o věcně a místně příslušného správce.
Registrace (ne)ovlivňuje následující skutečnosti:
Tabulka 3 – Skutečnosti ovlivněné a neovlivněné registrací poplatníka

Skutečnosti ovlivněné registrací

Skutečnosti neovlivněné registrací

Práva a povinnosti daňového subjektu

Statut daňového subjektu



oznamovací povinnost dle § 136 o. 5 Účast poplatníka na důchodovém spoření
DŘ



povinnost oznámit, na který z účtů má Statut poplatníka pojistného na DS
být vrácen přeplatek dle § 155 DŘ



povinnost podat
podle § 12 ZPDS



další práva a povinnosti stanovené Udělení DIČ
ZPDS

pojistné

přiznání Povinnost oznamovat změnu registračních
údajů

Zdroj: ZPDS, vlastní tvorba

V Centrálním registru smluv se evidují identifikační údaje účastníků, penzijních
společností, údaje o uzavřených smlouvách o DS, o pojištění důchodu, o vzniku
a zániku účasti na pojištění, o druhu vypláceného důchodu a další. 46 Je nezbytné, aby
údaje vedené v tomto informačním systému byly spolehlivé, neboť ovlivní výši
důchodu z I. pilíře.

3.4.3. Pojistné přiznání
ZPDS stanoví povinnost poplatníka podat přiznání k pojistnému na důchodové
spoření. Poplatník nese povinnost i břemeno tvrzení, povinnost i břemeno důkazní. 47
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Pro určení lhůty pro podání přiznání se subsidiárně použije daňový řád. Pojistné
přiznání se tedy podává do 3 měsíců po uplynutí pojistného období. S ohledem na
počítání lhůt podle DŘ je tedy nezbytné podat pojistné přiznání nejpozději 1. dubna,
popř. nejbližší následující pracovní den. Má-li poplatník poradce na zpracování a podání
pojistného přiznání a tuto skutečnost oznámí správci pojistného před uplynutím
tříměsíční lhůty, pak se tato lhůta o 3 měsíce prodlužuje. V případě pojistných přiznání
se 6 měsíční lhůta vztahuje rovněž na subjekty, které mají ze zákona povinnost ověřovat
účetní závěrku auditorem. Okruh subjektů s touto povinností vymezuje § 20 zákona
o účetnictví. Ve většině případů se však bude jednat o právnické osoby, které nejsou
poplatníky pojistného na DS. Fyzické osoby, na něž dopadá povinnost ověřovat účetní
závěrku auditorem, jsou vymezeny v § 20 odst. 1d zákona o účetnictví.
Přehled o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok, který podává OSVČ
příslušné správě okresního zabezpečení, má tato osoba povinnost podat do jednoho
měsíce ode dne, ve kterém má podat daňové přiznání. Oproti přiznání k pojistnému na
důchodové spoření má tedy poplatník o měsíc více času na podání přehledu. V praxi je
toto prodloužení lhůty nevýznamné - skutečnosti relevantní pro určení pojistného na
důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti jsou poplatníkovi
známy již v okamžiku podání daňového tvrzení. Nesoulad se týká i lhůty pro podání
opravných přehledů (oproti dodatečným pojistným přiznáním je kratší), lhůt splatností
pojistného či stanovení maximální lhůty, do kdy je možno podat opravný přehled
v případě, že vyměřovací základ je nižší než původně tvrzený. 48 Délka posledních
zmiňovaných lhůt má své věcné opodstatnění. Bude tedy záležet na zákonodárci, zda se
přikloní k zachování stávajícího systému či lhůty sjednotí.
Splatnost pojistného na DS nastává posledním dnem lhůty pro podání pojistného
přiznání. Pojistné je možné uhradit na příslušný účet Finanční správy, i když se ještě
nestalo splatným. Tyto předčasné platby budou zaznamenány na kreditní straně
osobního pojistného účtu. V okamžiku splatnosti pojistného bude zaevidována výše
předpisu na debetní straně účtu, čímž dojde k vyrovnání na straně „má dáti“ a „dal“.
Motivem pro uskutečňování plateb před jejich splatností bude pro poplatníky
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nepochybně dřívější převod prostředků na účet u penzijní společnosti, a tím i včasnější
zhodnocování vložených prostředků.
Pokud poplatník nepodá pojistné přiznání ani dodatečné pojistné přiznání, nebo
je podá více než 5 dnů po stanovené lhůtě, vystavuje se riziku placení pokuty za
opožděné tvrzení pojistného. Pokud poplatník nepodá pojistné přiznání vůbec, je
sankcionován pokutou ve výši 5 % stanoveného pojistného. Minimální výše pokuty je
500 Kč. V případě opožděného tvrzení je výše pokuty 0,05 % z pojistného za každý den
prodlení, nejvýše však 5 % stanoveného pojistného. Nedosáhne-li pokuta 200 Kč, vůbec
se nepředepíše. Bude-li poplatník pobírat průměrnou mzdu 24 953 Kč49, výše jeho
odvodů do II. pilíře bude za kalendářní rok 14 972 Kč.50 Aby byla poplatníkovi pokuta
za opožděné tvrzení předepsána, musel by být v prodlení déle než 26 dnů. Poplatník
s průměrnou mzdou se tedy nemusí obávat vyměření pokuty za opožděné tvrzení
pojistného, pokud stihne podat pojistné přiznání do 1 měsíce od jeho splatnosti.
Podobnost se lhůtou pro podání Přehledu o příjmech a výdajích je však zcela náhodná,
v případě Přehledu podle ZPSZ jsou stanoveny mnohem přísnější pokuty za jeho včasné
nepodání.
Úrok z prodlení musí zaplatit poplatník, který je v prodlení se zaplacením
pojistného na DS. Počítá se od 5. pracovního dne následujícím po původním dnu
splatnosti. Maximální doba prodlení je 5 let, po uplynutí této lhůty se již úrok neplatí.
Výše úroku z prodlení činí 14 procentních bodů nad repo sazbu ČNB platnou první den
příslušného kalendářního pololetí. K 1. 7. 2013 je výše repo sazby ČNB 0,05 %51, úrok
z prodlení je tedy 0,0385 % denně. V případě pozdního zaplacení pojistného na sociální
zabezpečení činí penále 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení a vyměřuje se za
každý den následující po dni splatnosti pojistného. Úprava v DŘ je v tomto ohledu pro
poplatníka příznivější. S nižší výší úroku z prodlení nelze než souhlasit. Ačkoliv má
úrok z prodlení sankční povahu vůči poplatníkovi (a z toho důvodu se nepřipisuje na
49
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osobní pojistný účet, nýbrž připadá do státního rozpočtu), stále postihuje poplatníka i za
to, že si včas neukládá své vlastní prostředky na důchod. Z tohoto pohledu je tedy nižší
výše úroků vhodnější.
Posledním sankčním prostředkem podle 4. části DŘ je povinnost uhradit penále.
Tato povinnost vznikne poplatníkovi v případě, že je mu doměřeno vyšší pojistné
z moci úřední na základě pojistné kontroly. Tato povinnost naopak nevznikne, pokud je
pojistné doměřeno na základě dodatečného pojistného přiznání. Penále je ve výši 20 %
z rozdílu mezi posledním známým pojistným a částkou doměřeného pojistného.
ZPDS upravuje dvě výjimky, kdy poplatník nemusí podat pojistné přiznání –
pokud bude přiznání v nulové výši nebo pokud bude pojistné odvádět výhradně plátce či
plátci pojistného. I v těchto případech však poplatník musí splnit oznamovací povinnost
vůči správci pojistného. Informace o tom, že v daném pojistném období nevznikla
poplatníkovi pojistná povinnost k pojistnému na DS, je ve své podstatě ekvivalentem
pojistného přiznání v nulové výši. 52

3.4.4. Převoditelný přeplatek
Konstrukce o převoditelném přeplatku byla do ZPDS zakomponována, aby
umožnila dřívější převod prostředků z osobního pojistného účtu na účet důchodového
spoření u penzijní společnosti, a tím zaručila včasnější zhodnocování vložených
prostředků. Pojistné na DS je možné uhradit na příslušný účet Finanční správy, i když
se ještě nestalo splatným. Tyto předčasné platby budou zaznamenány na kreditní straně
osobního pojistného účtu. Do výše 100.000 Kč jsou tyto prostředky považovány za
převoditelný přeplatek a lze je použít pouze na úhradu splatného pojistného. Ke dni
splatnosti pojistného dojde k předpisu pojistného na debetní stranu a výše
převoditelného přeplatku se sníží. Pokud by v důsledku snížení předpisu pojistného
vznikl přeplatek vyšší než 100.000 Kč, je s tímto dočasným přeplatkem zacházeno
rovněž jako s převoditelným přeplatkem, tj. použije se pouze na úhradu splatného
pojistného. Převoditelný přeplatek může překročit stotisícovou hranici pouze v případě,

52

GERŽOVÁ, Lenka. Zákon o pojistném na důchodové spoření: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters
Kluwer Česká republika, 2013, xi, 240 s. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-017-2.

28

že bude předpis pojistného snížen, např. při podání dodatečného pojistného přiznání.
Pokud by došlo k překročení hranice z jiných důvodů (vyšší odvody pojistného), bude
se jednat o standardní přeplatek, který může být podle povahy buď vratitelný (za
podmínek § 154 DŘ) nebo nevratitelný (použije se na úhradu nedoplatků jiných daní
nebo daní u jiného správce).
ZPDS nepracuje v případě OSVČ se systémem záloh, které by byly průběžně
měsíčně hrazeny. Komentář k ZPDS k tomu uvádí, že zálohy je možno založit pouze na
předchozí daňové (pojistné) povinnosti s tím, že na konci zdaňovacího období se
provede zúčtování a přeplacené prostředky se vrátí zpět poplatníkovi, což v případě
pojistného již investovaného do důchodových fondů není myslitelné. Pokud by však
ZPDS zvolil koncepci záloh podobně jako v případě zdravotního pojištění OSVČ
(minimální odvody stanovené příslušnou procentní sazbou z poloviny průměrné mzdy)
popř. navázal na důchodového pojištění OSVČ (minimální vyměřovací základ OSVČ
vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v roce 2013 činí 6285 Kč53),
motivoval by tak aspoň částečně poplatníky k průběžným platbám. Ohledně návaznosti
na zálohy pojistného na zdravotní pojištění by se dalo namítat, že hrozí přeplacení
pojistného bez možnosti navrácení prostředků. Důchodová reforma je však koncipována
tak, že se nízkopříjmovým subjektům vůbec nevyplatí do II. pilíře vstupovat. Navíc ti,
jejichž příjem je pod 12 942 Kč hrubého měsíčně, nepochybně nebudou chtít vydávat
další prostředky, které by jim snížily současnou spotřebu.54 V případě přeplacení
pojistného by navíc bylo možné tento přeplatek započíst na budoucí pojistnou
povinnost. Pokud bychom zvolili koncepci záloh odvíjející se od minimálního
vyměřovacího základu OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění, riziko přeplatků
bychom tím značně snížili. Minimální měsíční výše jednotlivých záloh (315 Kč) by
však byla natolik nízká, že by nemuselo dojít k měsíčním převodům výnosu pojistného
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na účet důchodového spoření. 55 Nicméně hlavní přínos záloh spatřuji v tom, že by
poplatníci byli povinni k měsíčním odvodům. Výše odvodů by byla stanovena jako
minimální. Věřím, že řada poplatníků by pro zjednodušení výpočtu záloh vycházela
z téhož vyměřovacího základu, jaký je pro odvod pojistného do I. pilíře. Jednorázová
úhrada pojistného za celý kalendářní rok najednou může být pro řadu poplatníků velkou
finanční zátěží. Povinné měsíční zálohy by ocenili zejména ti, kteří si nedělají velké
finanční rezervy. S ohledem na výše uvedené mne napadá, zda pravým důvodem pro
nezavedení záloh pro OSVČ (poplatníky – nezaměstnance) není spíše snaha
zaměstnanců státní správy ulehčit si práci spojenou s výběrem pojistného.
Zcela neodůvodněně je stanovena maximální výše převoditelného přeplatku
100.000 Kč. Pominu-li, že maximální vyměřovací základ pojistného na SZ pro rok 2013
činí 1 242 342 Kč56 (5% pojistné tedy vychází 62 122 Kč), nemohu si nevšimnout, že
ani zdůvodnění této hranice není zcela logické. Autoři komentáře k ZPDS se domnívají,
že ona hranice je stanovena kvůli tomu, aby nedocházelo ke zneužití druhého pilíře
k ukrývání peněz před exekucí. Sazba pojistného je však stanovena fixně a není možno
se od ní odchýlit směrem nahoru. Pokud by tedy měl poplatník pojistné v roční výši
100 000 Kč, jeho základ pojistného by musel činit 2 miliony Kč. Výše pojistného by
tedy byla v porovnání s celkovou výší příjmu poplatníka jen v řádu několika procent.
Nedovedu si představit exekutora, který by se spíše nezaměřil na postižení tohoto
vysokého příjmu. Čím vyšší by příjem poplatníka byl, tím rychleji by došlo ke splacení
dluhu. Navíc by z vysokého příjmu poplatníka profitoval i stát v podobě vyšších daní.
Jiná situace by byla v případě ukrývání prostředků, které nepocházejí z poctivých zdrojů
účastníka. Zde by zastropování výše převoditelného přeplatku dávalo smysl. Osobně
bych se však přikláněla k výši vypočtené jako násobek sazby pojistného a maximálního
vyměřovacího základu pro pojistné na SZ.
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3.4.5. Převod výnosu pojistného
ZPDS terminologicky rozlišuje převod pojistného (prostředky směřující ke
správci pojistného) od převodu výnosu pojistného (prostředky směřující od správce
pojistného jeho příjemci). Za příjemce je považován účet důchodového spoření, který
může prostřednictvím penzijní společnosti podat námitku proti rozhodnutí správce ve
věci převodu výnosu pojistného. Nebude-li námitce vyhověno, může penzijní
společnost podat odvolání s odkladným účinkem. 57
Spolu s převodem výnosu pojistného na DS správce pojistného informuje
penzijní společnost o tom, jaká část výnosu pojistného připadá na jednotlivé poplatníky.
Správce převádí pojistné všech poplatníků dané penzijní společnosti v určitém období
(alespoň 1x do měsíce) prostřednictvím jedné platby. Převody realizované tímto
způsobem šetří bankovní poplatky spojené s převodem, které jdou na vrub státu a nikoli
účastníků

DS.

Platby

prostřednictvím informací

za

jednotlivé

předaných

poplatníky

penzijní

jsou

společnosti

individualizovány
nejpozději

spolu

s převedenými prostředky.
Prostředky převedené do důchodového fondu nelze převést zpět správci
pojistného. Převedené prostředky jsou ihned investovány penzijní společností a jejich
vrácení by znamenalo negativní zásah do investiční strategie. Na toto ustanovení
navazuje § 13 a § 28 ZPDS. Z hlediska systematiky zákona bych považovala za
vhodnější předřadit ustanovení o převodu výnosu pojistného před ustanovení
o převoditelném přeplatku.

3.4.6. Následek ukončení účasti na důchodovém spoření
Přestane-li být osoba poplatníkem, zanikají nedoplatky samotného poplatníka
i část nedoplatků plátce pojistného připadající na tohoto poplatníka. Je tedy v nejlepším
zájmu poplatníka, aby zejména před ukončením účasti na důchodovém spoření
zkontroloval, zda plátce odvedl všechny zálohy včas a ve správné výši. Případný nárok
na snížení budoucí platební povinnosti pojistného v souvislosti s přeplatkem
připadajícím na poplatníka bez dalšího zanikne. Poté, co přestane být osoba
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poplatníkem, nelze stanovit pojistné na DS připadající na tuto osobu. Tím zanikají
procesní i platební povinnosti související s tvrzením pojistného. Účelem takovéhoto
řešení je urychlení převodu finančních prostředků na úhradu jednorázového pojistného
na pojištění důchodu. Zvolené řešení má své slabiny v případě poplatníků, za něž
neodvádí pojistné plátce. Osoby, kterým vznikne v průběhu roku nárok na starobní
důchod, mohou uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění důchodu. Dnem registrace
pojistné smlouvy o pojištění důchodu v CRS dochází k řádnému zániku účasti na
důchodovém spoření. Pokud tyto osoby ukončí svou účast na DS např. v prosinci
daného roku, nemusí teoreticky odvádět pojistné za celý tento kalendářní rok, a to bez
jakéhokoliv postihu. Mírná korekce tohoto stavu by mohla nastat v případě povinně
odváděných záloh poplatníky.
V případě, že osoba přestane být poplatníkem, nedochází k zániku příslušenství
pojistného na DS. Za příslušenství pojistného na DS je třeba považovat úrok z prodlení,
penále, pokutu za opožděné tvrzení pojistného a přirážku k pojistnému. 58 Pokud by toto
explicitně v zákoně vyjádřeno nebylo, došlo by podle subsidiarity DŘ k zániku
i příslušenství pojistného na DS. Snaha zákonodárce o zachování příslušenství
k pojistnému na DS je pochopitelná vzhledem k jeho rozpočtovému určení (§ 9 ZPDS).

3.5.

Správa pojistného odváděného plátcem pojistného
Ustanovení o správě pojistného odváděného správcem pojistného obsažená

v Hlavě II ZPDS jsou ve vztahu speciality k ustanovením o správě pojistného
obsaženým v Hlavě I. Nejedná se však o specialitu komplexní - ustanovení Hlavy I se
použijí v případě, že ustanovení Hlavy II nestanoví zvláštní postup.59 I na plátce
pojistného tak budou dopadat ustanovení o správě a správci pojistného, převodu výnosu
pojistného či následku ukončení účasti na důchodovém spoření obsažená v Hlavě I.
Plátce pojistného je definován v §2 ZPDS. Ačkoli pojistné ekonomicky dopadá
na poplatníky pojistného na DS, plátce je majetkově odpovědný za plnění povinností při
správě pojistného (vyjma oznamovací povinnosti poplatníka v § 29 ZPDS).
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3.5.1. Registrace plátce pojistného
Plátce pojistného nemá povinnost podávat přihlášku k registraci k pojistnému na
DS. Plátcovství vzniká přímo ze zákona tím, že osoba je plátcem daně z příjmů ze
závislé činnosti a z funkčních požitků a zároveň je v postavení plátce pojistného na DS,
tedy má alespoň jednoho poplatníka pojistného na důchodové spoření. Důsledkem
registrace ze zákona je absence rozhodnutí o registraci, a tedy nemožnost podat
odvolání proti ne/zaregistrování plátce pojistného. K zániku registrace plátce pojistného
dojde také ze zákona, pokud plátce přestane splňovat výše uvedené podmínky pro vznik
registrace. Absence poplatníků pojistného na důchodové spoření neznamená
automaticky zánik postavení plátce pojistného, je totiž možné využití ustanovení § 20
odst. 2 DŘ. Ustanovení o registraci plátcovy pokladny pro pojistné na DS platí obdobě.
Tím, že plátce nepodává přihlášku k registraci, nemůže ani hlásit změnu údajů
registrovaného subjektu. Správce pojistného se o změnách registračních údajů dozví
tak, že je nahlásí plátce z titulu plátcovství daně z příjmu fyzických osob.
O vzniku postavení plátce pojistného na důchodové spoření je tento subjekt
informován poplatníkem. Poplatník plní svou oznamovací povinnost v takové lhůtě, aby
tuto skutečnost mohl zohlednit plátce při srážce pojistného. Stane-li se např. poplatník
účastníkem DS od 1. 6., musí tuto skutečnost oznámit plátci nejpozději ten den
v červenci, který umožní správné stanovení a odvedení mzdy a pojistného. Přehled
o výši pojistného musí zaměstnavatel v tomto případě podat od 1. 7. do 20. 7.60
Zaměstnavatel tedy může být teoreticky celý měsíc (červen) v postavení plátce, aniž by
to věděl, a aniž by poplatníkovi hrozila sankce za nesplnění oznamovací povinnosti.
Informací o tom, že se zaměstnavatel nachází v pozici plátce pojistného, nedisponuje
ani správce pojistného. Ten se tuto skutečnost dozví až na základě podání prvního
hlášení k záloze na pojistné. Informační tok po ose poplatník – plátce/plátcova pokladna
– správce – penzijní společnost považuji za dostatečný, neboť každému subjektu
z tohoto řetězce hrozí postih, pokud by svou povinnost nesplnil.
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O vzniku a zániku registrace plátce pojistného nebo jeho pokladny učiní správce
pojistného elektronicky úřední záznam. Plátce pojistného není o této skutečnosti zvlášť
informován vzhledem k tomu, že si jí musí být vědom (v řetězci informačního toku se
plátce nachází před správcem pojistného). Úřední záznam je součástí spisu vedeného
věcně a místně příslušným správcem. Plátce pojistného má právo nahlédnout do spisu,
subsidiárně se použije ustanovení § 66 DŘ.
Pokud přestane mít plátce pojistného nebo jeho pokladna alespoň jednoho
poplatníka, má plátce pojistného povinnost elektronicky podat příslušnému správci
pojistného oznámení o změně registračních údajů.
Vůči správci pojistného ve II. pilíři činí plátce pojistného veškerá podání pouze
elektronicky. Kromě oznámení o změně registračních údajů se jedná o podání hlášení
k záloze na pojistné na důchodové spoření, následného hlášení a vyúčtování pojistného
na důchodové spoření. Elektronické podání může plátce učinit datovou zprávou, která je
podepsána uznávaným elektronickým podpisem, prostřednictvím aplikace EPO nebo
datovou zprávou, která je odeslána prostřednictvím datové schránky (v tom případě není
třeba uznávaný elektronický podpis), musí však být v předepsaném formátu .XML.
„Pokud plátce nemá uznávaný elektronický podpis ani datovou schránku, odešle
elektronické podání správci pojistnému a vytiskne si tzv. e-tiskopis, který podepíše
oprávněná osoba a doručí do 5 kalendářních dnů správci pojistného.“61 Podání musí
mít předepsané náležitosti (co do formy a obsahu), jinak se jedná o vadné podání dle
§ 74 DŘ včetně následků s tím spojených.
V situaci, kdy je plátcova pokladna oprávněna sama činit podání vůči správci
pojistného, považuji za zbytečné, aby oznámení o zrušení registrace činil plátce
pojistného. Informacemi o ukončení účasti všech plátcových poplatníků bude
disponovat primárně plátcova pokladna. Ta bude muset informace předat plátci, aby je
mohl oznámit správci pojistného. Nebo bude plnit informační povinnost přímo plátcova
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pokladna, neboť její jednání se považuje za jednání samotného plátce daně. 62 V tom
případě ale nedává smysl, aby se plátcova pokladna registrovala k pojistnému, když by
činila podání jménem plátce. Toto komplikované řešení neobjasňuje ani formulář pro
oznámení změny registračních údajů, který požaduje uvést jako identifikační údaj
subjektu DIČ plátcovy pokladny a nikoli plátce. 63 Domnívám se, že de lege ferenda by
bylo vhodnější výslovně vymínit plátcovu pokladu jako subjekt, který je oprávněn (resp.
povinen) podat oznámení o změně registračních údajů.

3.5.2. Zálohy na pojistné
Odvádí-li pojistné na DS připadající na poplatníka plátce, je povinen tak činit
prostřednictvím měsíčních záloh. Tato povinnost navazuje na právní úpravu daně
z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Zmiňovaná daň je
odváděna rovněž prostřednictvím měsíčních záloh.

Termín, ve kterém dochází ke

sražení zálohy na pojistné, je shodný s termínem pro sražení DPFO ze závislé činnosti
a funkčních požitků, a sice do 20. dne po uplynutí zdaňovacího období. Způsob srážení
zálohy na pojistné je obdobný jako způsob srážení zálohy na daň upravený v § 38h
zákona o daních z příjmů. Zálohy na pojistné se odvádí na účet finančního úřadu
s jiným předčíslím než zálohy na daň.64 Plátci daně přibude měsíčně jedna
bezhotovostní platba navíc, jejíž náklady bude muset nést ze svého. Na druhou stranu je
pro něj tato situace výhodnější, než kdyby musel zasílat jednotlivé platby přímo na účty
penzijních společností.
Zákon o pojistném na DS rozlišuje zálohu připadající na poplatníka a zálohu
odváděnou plátcem pojistného. „Záloha plátce je úhrnem záloh připadající na všechny
poplatníky daného plátce v daném zálohovém období.“65 Záloha na pojistné na DS
připadající na poplatníka se vypočte stejně jako pojistné na DS připadající na poplatníka
62
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za předpokladu, že by pojistné období bylo v délce jednoho kalendářního měsíce. Má-li
poplatník více plátců, vypočítá se u každého z těchto plátců zvlášť. V součtu mohou
zálohy všech plátců za jednotlivý kalendářní měsíc překročit maximální vyměřovací
základ, stejně jako v případě odvodů pojistného na důchodové pojištění a příspěvek na
státní politiku zaměstnanosti. Nastane-li tato situace, je řešena postupem podle § 28
ZPDS. Podnikatelská činnost poplatníka se do výpočtu záloh nijak nepromítne. Záloha
na pojistné připadající na poplatníka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru, neuplatní
se obecná úprava DŘ o zaokrouhlování záloh na celé stokoruny nahoru. V tomto ohledu
bude mít výpočet pojistného na DS (resp. zálohy) blíže k odvodům pojistného na
důchodové i nemocenské pojištění, které se zaokrouhlují taktéž na celé koruny směrem
nahoru.66 V případě záloh odváděných plátcem je stanoveno, že se záloha
nezaokrouhluje. Jednotlivé sčítance jsou však vyjádřeny v celých korunách.
Z matematického úhlu pohledu, kdy dochází k zaokrouhlování především na celé
jednotky, zní toto ustanovení nadbytečně. Význam této formulace spočívá ve snaze
vyloučit obecnou úpravu DŘ o zaokrouhlování záloh na stokoruny. Zákonodárce ale
nepoužil stejné vyjádření jako v případě zaokrouhlování záloh připadajících na
poplatníka, což může působit matoucím dojmem. De lege ferenda bych považovala za
vhodnější výslovně vyloučit použití ustanovení § 146 odst. 2 DŘ.

3.5.3. Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření
Plátce pojistného srazí a odvede za zaměstnance, který je účastníkem penzijního
spoření, příspěvky na důchodové spoření ve výši 5 % vyměřovacího základu tohoto
zaměstnance. Zároveň s odvodem zašle finančnímu úřadu hlášení k záloze na pojistné
na důchodové spoření (dále jen „hlášení“), a to elektronickým způsobem. 67 Předmětem
hlášení je tvrzení plátce o výši záloh připadajících na jednotlivé poplatníky a úhrn záloh
za plátce celkem.

Konkrétní podoba povinného tiskopisu vydaného Ministerstvem

financí ČR (dále MF ČR) obsahuje i další údaje, např. vyměřovací základ pojistného
jednotlivých poplatníků či vypořádaný přeplatek připadající na poplatníka a DIČ plátce
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pojistného, u kterého přeplatek vznikl. 68 Pro hlášení a následné hlášení za leden 2014
a následující období vydává MF ČR nové tiskopisy (MFin 5541 – vzor č. 2), kde navíc
požaduje označení vyměřovacího základu u daného zaměstnavatele. Tato úprava
tiskopisů byla provedena ve snaze rozlišit jednotlivé vyměřovací základy poplatníka
v situaci, kdy má souběh více zaměstnání u jednoho zaměstnavatele. 69 V dosud platných
tiskopisech je situace řešena součtem jednotlivých vyměřovacích základů pojistného
takovýchto zaměstnanců, což může správci ztěžovat případnou kontrolu tvrzených
údajů.
Plátce podává hlášení do 20 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém mu
vznikla povinnost, jež je předmětem hlášení. ZPDS neobsahuje speciální ustanovení,
lhůta pro podání hlášení vyplývá z § 137 odst. 1 DŘ a je shodná se lhůtou pro sražení
a odvedení zálohy. Poslední den této lhůty je dnem splatnosti zálohy. Povinnost podat
hlášení a odvést zálohu vzniká plátci poprvé za ten měsíc, ve kterém se některý z jeho
zaměstnanců stal účastníkem důchodového spoření.
Před uplynutím lhůty pro podání hlášení může plátce nahradit již podané hlášení
opravným hlášením. Opravné hlášení zcela nahradí dosud podané hlášení, ke kterému se
dále nepřihlíží a hledí se na něj, jako by nebylo nikdy učiněno.70
Stanoví-li správce daně jinou lhůtu pro odvod záloh na DPFO ze závislé činnosti
a funkčních požitků, automaticky se tato jiná lhůta vztahuje i na podání hlášení a odvod
pojistného na důchodové spoření - plátce již nemusí o jinou lhůtu žádat.71 Poněkud
nevýhodně může působit odkaz na ZDPř, který umožňuje správci daně stanovit lhůtu
jinou, nikoli vysloveně delší. Osobně se domnívám, že zkrácení lhůty by mohlo být ze
strany plátce oprávněně považováno za znevýhodňující jednání správce pojistného,
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a proto k němu nebude docházet. Prodloužení lhůty pro odvod záloh je ZDPř omezeno
maximálně do posledního dne kalendářního měsíce, v němž povinnost srazit zálohy
vznikla. 72 Lhůtu lze tedy prodloužit max. o 11 dnů.
Je-li záloha uhrazena před dnem splatnosti, vzniká na osobním pojistném účtu
plátce přeplatek. Aby nebyl přeplatek použit na úhradu nedoplatků na jiných osobních
daňových účtech či nedoplatků jiných správců daně, obsahuje ZPDS speciální
ustanovení: Sražená záloha na pojistné, která byla připsána nejvýše 20 dnů přede dnem
splatnosti na osobní pojistný účet plátce pojistného, se nepoužije na úhradu nedoplatků
na jiných osobních daňových účtech. A contrario můžeme dovodit, že částka, která bude
připsána na osobní pojistný účet mezi 21. - 31. dnem daného měsíce, může být na
úhradu jiných nedoplatků použita. Podmínkou platnosti důkazu opaku bude, aby na
osobním pojistném účtu v okamžiku připsání nové platby nebyl evidován nedoplatek.

3.5.4. Poslední známá záloha a následné hlášení
Poslední známou zálohou se rozumí celková záloha za všechny účastníky
důchodového spoření, která byla naposledy za příslušné zálohové období tvrzena
plátcem v hlášení, následném hlášení nebo doměřena pravomocně správcem pojistného
z moci úřední. ZPDS definuje tuto veličinu, aby se vůči ní mohl vymezovat v dalším
postupu. Správce pojistného zanáší poslední známou zálohu do evidence pojistného. Ta
se promítne na debetní straně osobního pojistného účtu jako předpis pojistného.
Nebyla-li poslední známá záloha ve správné výši, je plátce povinen podat
elektronicky následné hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření k příslušnému
zálohovému období. Následné hlášení lze podat pouze po termínu pro podání řádného
hlášení, nejpozději však do uplynutí lhůty pro podání vyúčtování. Následné hlášení je
vhodné podat okamžitě po zjištění nesrovnalostí, aby případná výše úroku z prodlení
byla co nejnižší (opravená výše zálohy je splatná v původní lhůtě splatnosti). Pokutu za
opožděné tvrzení pojistného nelze stanovit, neboť nejsou splněny podmínky § 250 DŘ
pro její uložení. Podáním následného hlášení se plátce pojistného vyhne rovněž
vyměření penále, které by mu bylo uloženo v případě doměření zálohy z moci úřední.
72
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V následném hlášení uvede plátce pojistného rozdíl oproti poslední známé záloze.
Individuálně uvádí pouze ty účastníky, které opravuje.73 Pokud se celková záloha
nemění, ale pouze údaje dříve tvrzené (např. se mění struktura odvodů za jednotlivé
poplatníky, celková výše zálohy zůstává stejná), má poplatník právo, nikoli povinnost
následné hlášení podat.
Následné hlášení plátce podává, pokud bylo 74:


u některého poplatníka sraženo méně; dlužnou částku zálohy odvede plátce

spolu s podáním následného hlášení


u některého poplatníka sraženo více; uplatnit přeplatek lze v rámci postupu

podle § 28 ZPDS


pojistné sraženo správně, ale dochází ke změně údajů tvrzených v hlášení
V následném hlášení nelze uplatnit přeplatek, protože přeplatek lze použít pouze

ke srážce budoucí povinnosti, tj. pouze v řádném hlášení.
Následné hlášení není plátce oprávněn podat v případě, kdy k danému
zálohovému období probíhá doměřovací řízení podle § 23 ZPDS. Řízení k doměření
zálohy z moci úřední je zahájeno oznámením správce pojistného vůči plátci pojistného.
Nedojde-li k zastavení řízení podle § 106 DŘ, je doměřovací řízení ukončeno nabytím
právní moci dodatečného platebního výměru, kterým je stanovena záloha z moci
úřední. 75 Podle některých právních názorů správce nemusí zahajovat doměřovací řízení,
pokud by v případě postupu k odstranění pochybností nebo pojistné kontroly nezjistil
skutečnosti, na jejichž základě by měl doměřit zálohu. Na druhou stranu, pokud by
správce pojistného nezahájil doměřovací řízení spolu s pojistnou kontrolou, vystavil by
se riziku, že plátce pojistného podá v průběhu kontroly následné hlášení. Aby nebyl
správce pojistného nucen zahajovat více postupů, než je nezbytně třeba, bylo by de lege
ferenda vhodné upravit nepřípustnost následného hlášení i pro případ pojistné kontroly.
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3.5.5. Vyměření a doměření zálohy
Dnem uplynutí lhůty pro podání hlášení se záloha tvrzená plátcem pojistného
v hlášení popř. opravném hlášení považuje za vyměřenou, a to ve výši v hlášení tvrzené.
Jedná se o nový institut – tzv.“samovyměření“, kdy dochází k vyměření zálohy ze
zákona, aniž by bylo správcem pojistného vydáváno jakékoliv rozhodnutí. Pakliže
plátce pojistného tvrzenou zálohu neodvede, vzniká mu nedoplatek.76 Výkaz nedoplatků
sestavený z evidence pojistného je exekučním titulem. Od pátého pracovního dne po
splatnosti zálohy má plátce pojistného povinnost uhradit úrok z prodlení. Na úrok
z prodlení se použijí ustanovení daňového řádu, vyjma § 252 odst. 4 DŘ. Podle § 25
ZPDS se úrok z prodlení v případě úročení nedoplatku na záloze uplatní i po dni
splatnosti zálohovaného pojistného. Úrok z prodlení se bude i po podání vyúčtování
uplatňovat samostatně za každé zálohové období.77 V pojistném období tedy může
existovat vedle sebe až 12 úroků z prodlení. Úrok se nepředepíše, pokud v úhrnu
nepřesáhne 200 Kč. Pro předpis do evidence pojistného je tedy rozhodující celková výše
úroků z prodlení ze všech záloh pojistného na DS u téhož správce pojistného.
Pokud plátce pojistného nepodá hlášení ve stanovené lhůtě, má se za to, že je
tvrzená záloha 0 Kč. Pokuta za opožděné tvrzení se neuplatňuje. Pokud budou
vyměřovací základy všech plátcových poplatníků v nulové výši, může plátce využít tuto
právní fikci a hlášení nepodávat. V případě, že by alespoň jeden jeho poplatník měl
kladný vyměřovací základ a ostatní poplatníci ho měli v nulové výši (např. byli by
zaměstnáni na DPP s výdělkem do 10.000 Kč), poté by i poplatníci s nulovým
vyměřovacím základem museli být uvedeni ve formuláři pro hlášení k záloze na
pojistné na DS. Tuto povinnost stanoví pokyny k vyplňování tohoto formuláře. Osobně
se domnívám, že v tomto případě jde požadovaná informace nad rámec zákona,
nicméně chápu potřebu správce daně disponovat kompletními údaji. Zmešká-li plátce
pojistného lhůtu pro podání řádného hlášení byť o jediný den, může tvrdit rozhodné
skutečnosti pouze prostřednictvím následného hlášení, vyúčtování či dodatečného
vyúčtování.
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Pokud plátce tvrdí zálohu prostřednictvím následného hlášení, považuje se
pojistné za doměřené dnem podání tohoto hlášení, a to ve výši tvrzeného rozdílu oproti
poslední známé záloze (tzv.“samodoměření“). Doměřovací řízení ve smyslu ustanovení
§ 22 odst. 3 ZPDS je zahájeno i ukončeno okamžikem, kdy následné hlášení dojde
věcně a místně příslušnému správci pojistného. 78 ZPDS tedy rozlišuje doměřovací
řízení, na jehož základě je záloha doměřena ze zákona a doměřovací řízení podle § 23
ZPDS, při němž je záloha doměřena z moci úřední.
K doměření zálohy z moci úřední může dojít na základě postupu k odstranění
pochybností nebo na základě pojistné kontroly, tedy vždy až poté, co je záloha
vyměřena ze zákona. De lege ferenda by bylo vhodnější vyjádření, že k doměření může
dojít až na základě výsledku postupu k odstranění pochybností či pojistné kontroly. Ke
stejnému závěru nicméně můžeme dojít teleologickým výkladem zákonného
ustanovení. Na postup k odstranění pochybností a pojistnou kontrolu se použijí patřičná
ustanovení daňového řádu. Pojistná kontrola se na rozdíl od postupu k odstranění
pochybností použije v případě, kdy má správce pojistného pochybnosti o jiných
skutečnostech, než uvedených v tvrzeních (typicky pokud plátce pojistného vůbec
nepodá hlášení). Zpráva o pojistné kontrole slouží jako podklad pro vydání rozhodnutí
o doměření zálohy z moci úřední. Zjistí-li správce pojistného, že poslední známá záloha
není ve správné výši, doměří zálohu ve výši rozdílu poslední známé zálohy a částky
nově zjištěné. Vedle doměřené zálohy musí správce pojistného rovněž určit, jak velká
část rozdílu připadne na jednotlivé poplatníky. Byť toto není výslovně uvedeno
v zákoně, je pro správu pojistného nezbytné, aby tomu tak bylo. Proti rozhodnutí o
doměření zálohy je možno podat odvolání, které má odkladný účinek. Doměřený rozdíl
je splatný do 15 dnů ode dne právní moci dodatečného platebního výměru. Náhradní
lhůta splatnosti nijak neovlivňuje povinnost zaplatit úrok z prodlení od původního dne
splatnosti zálohy. Navíc vzniká plátci pojistného povinnost uhradit penále ve výši 20 %
z doměřené částky zálohy. ZPDS obsahuje speciální ustanovení pro penále, které se
vztahuje k zálohám pojistného odváděným plátcem pojistného. Obecná úprava penále
v § 251 odst. 1, 2 a 4 DŘ není použitelná, vzhledem k specifické povaze samovyměření.
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3.5.6. Vyúčtování a splatnost pojistného
Po ukončení pojistného období (popř. ukončení jeho části) je plátce pojistného
povinen podat vyúčtování pojistného na důchodové spoření podle jednotlivých
poplatníků a za plátce pojistného celkem, a to v elektronické podobě. Smysl vyúčtování
spočívá v tom, že správce pojistného obdrží souhrnné tvrzení o pojistném za celé
pojistné období. K tomuto tvrzení vydá rozhodnutí, kterým bude vyměřeno pojistné
z moci úřední, a nikoli ze zákona jako v případě samovyměření a samodoměření.
Vzhledem k tomu, že vyúčtování bude pro správce pojistného jen jakousi rekapitulací
již tvrzených a odvedených záloh pojistného, domnívám se, že ve své podstatě je
nadbytečné a je v rozporu se zásadami přiměřenosti (nezatěžování subjektů nad míru
nezbytně nutnou), hospodárnosti a procesní ekonomie.79
Vyúčtování je povinen podat i daňový subjekt, který již není plátcem pojistného,
pokud plátcem pojistného byl alespoň za část pojistného období. Přestane-li být subjekt
plátcem v průběhu pojistného období, podává vyúčtování do konce měsíce
následujícího po měsíci, v němž byl naposledy povinen podat hlášení. 80
Na vyúčtování pojistného se vztahuje obecná úprava daňového řádu se všemi
důsledky z toho vyplývajícími. Vyúčtování se podává do 3 měsíců po uplynutí
kalendářního roku, lhůtu lze prodloužit na základě žádosti plátce až o 3 měsíce. Podá-li
plátce vyúčtování o více než 5 dnů po zákonné lhůtě (nebo ho nepodá vůbec), je
povinen uhradit pokutu za opožděné tvrzení pojistného. Postup k odstranění
pochybností a pojistnou kontrolu lze zahájit ještě před vyměřením pojistného (na rozdíl
od záloh pojistného). Pokud plátce neopraví výši záloh prostřednictvím následných
hlášení, je povinen tak učinit v rámci vyúčtování. „Pokud se pojistné tvrzené plátcem
pojistného shoduje s pojistným vyměřeným správcem pojistného, rozhodnutí o vyměření
se pláci pojistného nedoručuje“.81 Je-li pojistné vyměřené správcem v jiné než plátcem
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tvrzené výši, vydá správce platební výměr, který je splatný v náhradní lhůtě 15 dnů od
právní moci platebního výměru.
Pojistné je splatné ve lhůtě splatnosti jednotlivých záloh. Podání vyúčtování tedy
nemá vliv na platební rovinu pojistného na DS.
Po termínu pro podání vyúčtování se opravy pojistného provádí pouze formou
dodatečných vyúčtování, která se principiálně vyplňují obdobně jako dodatečná
vyúčtování u daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků.82 V případě, že je
poslední známé pojistné nižší, než mělo být, má plátce pojistného povinnost podat
dodatečné vyúčtování. Pokud je vyšší, má k tomu právo. Souhlasím s autory Komentáře
k ZPDS, že absence povinnosti je nevhodná. Rozhodnutí o podání dodatečného hlášení
neovlivní pouze plátce samotného, ale i jednotlivé poplatníky, kteří mají právo na
vypořádání přeplatku postupem podle § 28 ZPDS.
Dodatečné vyúčtování se podává pouze elektronickým způsobem. Nelze ho
podat po dobu, po kterou probíhá pojistná kontrola, pokud je vedeno řízení
o mimořádném opravném prostředku, dozorčím prostředku nebo řízení o žalobě podané
proti rozhodnutí správce pojistného (§ 141 odst. 6 DŘ). Výluky z možnosti podat
dodatečné vyúčtování jsou formulovány přísněji než výluky z možnosti podat následné
hlášení (§ 20 odst. 4 ZPDS). Toto zpřísnění nicméně považuji za krok správným
směrem, který zabrání účelové manipulaci s dodatečnými tvrzeními v okamžiku
probíhající pojistné kontroly.

3.5.7. Rozdělení odvedeného pojistného mezi jednotlivé poplatníky
Ustanovení § 27 ZPDS řeší rozdělení částek pojistného na jednotlivé poplatníky
v situaci, kdy plátce odvede méně prostředků, než kolik tvrdí v hlášení. Pokud by
k takové situaci došlo, rozdělí se prostředky se stejným datem splatnosti poměrně podle
výše předpisů pojistného připadajících na jednotlivé poplatníky. Částky takto vypočtené
se budou zaokrouhlovat na dvě desetinná místa. Toto řešení považuji za
nejspravedlivější, nicméně s velkými nároky na programové vybavení správce
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pojistného (nepředpokládám, že by výpočty prováděli jednotliví úředníci vlastními
silami). V této situaci penzijní společnosti jistě docení, že výběr pojistného probíhá
prostřednictvím správce pojistného, který pohlídá správnost jednotlivých odvodů
a vyřeší s plátci případné nedoplatky či přeplatky.
Pokud v důsledku nižších odvodů vznikne na osobním pojistném účtu plátce
nedoplatek, uhradí další příchozí platba nejdříve tento nedoplatek, resp. nejdříve vzniklý
nedoplatek. Přeplatky přerozdělování nepodléhají. Vedle položek, které připadají na
konkrétní poplatníky, může zůstat část přeplatku nepřiřazená a může být použita na
úhradu jiných daní či vrácena zpět plátci. 83

3.5.8. Přeplatek připadající na poplatníka
Přeplatek připadající na poplatníka je individualizovaný přeplatek, který vznikl
z prostředků poplatníka, náleží poplatníkovi a může být použit pouze v jeho prospěch.84
Převoditelný přeplatek je nástrojem oprav pojistných povinností směrem dolů. Pokud
plátce sníží předpis pojistného, nemůže k vypořádání přeplatku přistoupit sám od sebe.
Iniciativa je v rukou poplatníka. Ten se sám rozhodne, zda má na vypořádání přeplatku
zájem či nikoli.
Přeplatek může vzniknout jedním ze dvou způsobů:
„Podle § 28 odst. 1 písm. a) ZPDS – částka pojistného na DS připadající na
jednotlivého poplatníka odvedená plátcem převyšuje předpis pojistného připadající na
tohoto poplatníka“85. Přeplatek tedy vznikl z důvodu chybně sražené vyšší částky
plátcem pojistného. K této situaci může dojít v případě, kdy plátce pojistného podá
opravné hlášení či vyúčtování, v němž tvrdí za poplatníka nižší částku. Pro zjištění
přeplatku může poplatník využít výpis od penzijní společnosti, popř. požádat správce
pojistného o výpis z osobního účastnického fondu.
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„Podle § 28 odst. 1 písm. b) ZPDS – částka, o kterou součet předpisů pojistného
připadající na jednotlivého poplatníka od všech jeho plátců pojistného převyšuje částku
odpovídající pojistnému vypočtenému z maximálního základu pojistného na důchodové
spoření“86. Takto vzniklý přeplatek zjistí poplatník prostým sečtením záloh na pojistné,
které mu byly sraženy v daném pojistném období od všech jeho plátců, a porovnáním
s maximálním vyměřovacím základem. Na žádost poplatníka mu může plátce vystavit
Potvrzení o sražených zálohách na pojistné na důchodové spoření (lze využít nepovinný
tiskopis MFin 5543), které poplatníkovi sčítání záloh usnadní.
Poplatník může uplatnit nárok na vypořádání přeplatku u kteréhokoliv svého
plátce písemnou formou. V žádosti musí uvést výši přeplatku, kterou chce u daného
plátce vypořádat. K uplatnění nároku může poplatník využít nepovinný tiskopis MFin
5545 Žádost poplatníka daně z příjmu ze závislé činnosti a z funkčních požitků
o vypořádání přeplatku na důchodovém spoření. Tiskopis navíc obsahuje označení
plátců, u kterých ke vzniku přeplatků došlo, výši přeplatků u jednotlivých plátců
a rozlišení titulů, ze kterých k přeplatku došlo. Uvedení těchto údajů zákon od
poplatníka nevyžaduje, nicméně plátce je bude chtít znát, protože je uvádí v hlášení
k záloze na pojistné na DS. V případě, že by poplatník chybně určil výši přeplatku na
něj připadající, ponese za to sám odpovědnost. Tato odpovědnost je objektivní a je dána
tím, že poplatník nemusí jím tvrzené skutečnosti o výši přeplatku nikterak dokazovat
ani zdůvodňovat. Následkem nesprávně požadovaného vypořádání přeplatku je sankce
v podobě přirážky k pojistnému podle § 31 ZPDS. Plátce přeplatek vypořádá tím, že
sníží budoucí srážkovou i odvodovou povinnost k pojistnému připadající na tohoto
poplatníka ve výši uplatněného přeplatku a tuto skutečnosti uvede v hlášení.
Vypořádání přeplatku je možno uplatnit po dobu, po kterou je poplatník účastníkem
důchodového spoření. 87
Poplatník, za kterého neodvádí zálohy plátce, může vypořádat svůj přeplatek
snížením své budoucí platební povinnosti v pojistném přiznání. Byť je toto ustanovení
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systematicky zařazeno v části druhé Hlavě II, vztahuje se k Hlavě I. Ačkoliv by de lege
ferenda bylo vhodnější ho zařadit do Hlavy I, s ohledem na konstrukci převoditelného
přeplatku v § 13 ho považuji za nadbytečné.
Vypořádáním přeplatku připadajícího na poplatníka nebo snížením budoucí
platební povinnosti poplatníka zaniká přeplatek nebo jeho část na osobním pojistném
účtu plátce pojistného. To vyplývá ze samotné konstrukce převoditelného přeplatku.
Pokud by toto nebylo výslovně stanoveno v zákoně, bylo by možné to dovodit
výkladem.

3.5.9. Oznamovací povinnost
Poplatník má povinnost písemně oznámit plátci pojistného den, kdy se stal
účastníkem důchodového spoření, a to nejpozději tehdy, aby plátce mohl tuto
skutečnosti zohlednit při srážce pojistného za příslušný měsíc. Pro účely oznámení této
skutečnosti vytvořilo MF tiskopis MFin 5544 Oznámení o účasti na důchodovém
spoření, který mohou poplatníci fakultativně využít. Oznamovací povinnost má
poplatník vůči každému svému plátci pojistného, od kterého mu plynou příjmy ze
závislé činnosti. Poplatník by si měl uvědomit, že v případě změny zaměstnání musí
účast na důchodovém spoření oznámit i novému zaměstnavateli. S ohledem na to, že
řadě zaměstnanců může účast ve II. pilíři přijít po určité době jako samozřejmost,
doporučovala bych všem personalistům, aby dotaz na tuto skutečnost zohlednili ve
vstupních dotaznících pro nové zaměstnance. V ideálním případě by dotaz na účast
v důchodovém spoření mohl být součástí povinně vyplňovaného Prohlášení poplatníka
daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (za předpokladu,
že by došlo k přejmenování Prohlášení tak, aby zohledňovalo i skutečnosti spojené se
správou pojistného na DS).
Lhůta pro splnění oznamovací povinnosti poplatníka je stanovena relativně
vágně. Důvodem pro nestanovení fixního termínu je skutečnost, že každý plátce sráží
a odvádí zálohy na pojistné (resp. počítá mzdu/plat) v jiném termínu. Určení
konkrétního data by bylo spíše k neprospěchu samotného poplatníka. Pokud chce plátce
předejít sporům o včasnost podání oznámení o účasti na DS, může si konkrétní datum
stanovit ve svém vnitřním předpise. S ohledem na množství informací, se kterými se
46

nově nastupující zaměstnanci seznamují, bych se spíše přimlouvala za přímý dotaz na
účast ve II. pilíři při nástupu.
Oznamovací povinnost má rovněž plátce pojistného, a to v situaci, kdy zjistí, že
poplatník porušil některou ze svých povinností. Těmito povinnostmi jsou oznamovací
povinnost poplatníka a uplatnění nároku na vypořádání přeplatku připadajícího na
poplatníka. Byť je druhá z uvedených povinností spíše nárokem, zákon ji v § 31 odst. 2
ZPDS zařazuje mezi povinnosti. Za porušení se považuje uplatnění nároku ve výši,
která převyšuje celkovou výši přeplatku připadající na poplatníka. 88 K plnění
oznamovací povinnosti plátce vytvořilo Ministerstvo financí ČR nepovinný tiskopis
MFin 5249.89 Z podoby tiskopisu lze usuzovat, že institut oznamovací povinnosti plátce
se využije zejména v situaci, kdy poplatník učiní své oznámení o účasti na DS se
zpožděním. Pro poplatníka má oznámení plátce tu výhodu, že jemu vyměřená přirážka
k pojistnému bude v poloviční výši.
Pokud plátce svou oznamovací povinnost nesplní, může mu správce pojistného
vyměřit pořádkovou pokutu, a to i bez předchozí výzvy k jejímu splnění. Ačkoliv
smyslem pořádkové pokuty by nemělo být a priori potrestání subjektu, ale snaha
motivovat k nápravě nežádoucího stavu, v případě vyloučení předchozí výzvy bude mít
pořádková pokuta primárně sankční charakter. Její výše záleží na uvážení správce
pojistného s přihlédnutím k závažnosti porušení, délce trvání porušení, následkům
porušení a v neposlední řadě také k finanční situaci plátce pojistného.90 Pro pořádkovou
pokutu platí ustanovení § 247 a násl. DŘ.
Pokud poplatník plátci pojistného účast ve II. pilíři neoznámí a zároveň
v důsledku toho plátce pojistného nesrazí a neodvede pojistné na DS ve správné výši, je
zaměstnanec povinen uhradit částku neodvedeného pojistného a přirážku ve výši 10 %
z neodvedeného pojistného. Stejný následek postihne poplatníka v případě, že uplatní
u plátce pojistného nárok na vypořádání přeplatku připadajícího na poplatníka ve výši
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přesahující tento přeplatek. V důsledku nesplnění oznamovací povinnosti přechází
pojistná povinnost z plátce na poplatníka. Nebylo by ani spravedlivé, aby za porušení
povinností poplatníka byl potrestán jeho plátce. Plátce již nepodává následné hlášení,
neboť se jedná o pochybení ze strany poplatníka. Zákon o pojistném na sociální
zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti upravuje přirážku k pojistnému na sociální
zabezpečení. Tento zákon se však v případě pojistného na DS nepoužije. Přirážka
k pojistnému na sociální zabezpečení je stanovena ve výši maximálně 5 %
z vyměřovacího základu a platí ji zaměstnavatel. Byť je přirážka stanovena principiálně
za jiné porušení povinností, její výše je minimálně 2x nižší, a to i v případě, kdy ji hradí
zaměstnavatel, jehož kupní síla je vyšší. Z tohoto úhlu pohledu by se mohla zdát výše
přirážky k pojistnému na DS jako příliš vysoká, nicméně je třeba brát v potaz
i vyměřovací základ, ze kterého se počítá. V případě zaměstnance s průměrnou mzdou
bude přirážka za každý měsíc prodlení v řádu stokorun, což je výše, která činí sankční
následek přiměřeně citelným. V případě aktivního podílu poplatníka na odhalení
porušení jeho oznamovací povinnosti je výše přirážky poloviční. ZPDS stanoví, že
přirážka je příslušenstvím pojistného. Potřeba explicitní vyjádření v zákoně pramení
z nemožnosti subsidiárního užití DŘ.
Neoznámí-li zaměstnanec zaměstnavateli, že se stal účastníkem důchodového
spoření, odvede zaměstnavatel za tohoto zaměstnance pojistné na sociální zabezpečení
o 3 % vyšší, než by měl. Přeplatek na pojistném vzniklý tímto způsobem nemůže vracet
OSSZ přímo zaměstnanci, ale vrátí se případně zaměstnavateli, a to buď na základě jeho
žádosti, nebo na základě zjištění v rámci prováděné kontroly u zaměstnavatele.
„Zaměstnavatel a zaměstnanec v tomto případě musí souběžně nedoplatek na pojistném
na důchodové spoření řešit s příslušným finančním úřadem. Právní úprava připouští
vrácení přeplatku na pojistném přímo zaměstnanci pouze v případě dosažení
maximálního vyměřovacího základu podle ustanovení § 15a zákona č. 589/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, a to jen na základě žádosti dotčeného zaměstnance.“91
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O povinnosti uhradit neodvedené pojistné a přirážku k němu rozhodne správce
pojistného platebním výměrem. Jedná se o deklaratorní rozhodnutí o dvou výrocích.
Adresátem rozhodnutí bude poplatník, který nesplnil svou povinnost. Vzhledem
k dotčenosti plátce uvedeným výrokem nemohu nesouhlasit s názorem obsaženým
v důvodové zprávě k ZPDS, že vedlejším účastníkem řízení by měl být rovněž plátce
pojistného. Pojistné i přirážka jsou splatné do 15 dnů ode dne právní moci platebního
výměru. Vázání splatnosti na právní moc rozhodnutí implikuje odkladný účinek
odvolání. Marným uplynutím splatnosti vzniká poplatníkovi povinnost platit rovněž
úroky z prodlení. 92
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4.

Důchodová reforma na Slovensku
Od 1. 1. 2005 byl zaveden trojpilířový systém důchodového zabezpečení na

Slovensku. Více než osmileté zkušenosti našich sousedů mohou být pro naši republiku
zdrojem inspirace i poučení. Kromě základního zhodnocení slovenské penzijní reformy
a jejích změn, ke kterým v průběhu let došlo, se zaměřím i na příspěvky na starobní
důchodové spoření, které jsou odváděny do II. pilíře.
První pilíř („povinné důchodové pojištění“) tvoří stejně jako u nás odvody
ekonomicky aktivních jedinců do průběžného systému. Důchodové pojištění je
charakterizováno jako povinné zákonné pojištění, je však možno se k němu přihlásit
i dobrovolně. Právním základem je zákon 461/2003 Z.z., o sociálním pojištění ve znění
pozdějších předpisů.93 Tento zákon vymezuje sociální pojištění, jeho rozsah, právní
vztahy vznikající při jeho vykonávání, organizaci, financování i dozor státu při jeho
vykonávání. Správu pojistného vykonává Sociální pojišťovna. Důchodové pojištění
tvoří dva samostatné, zvlášť financované subsystémy – starobní a invalidní pojištění. 94
Srovnání odvodů zaměstnanců a zaměstnavatelů do jednotlivých systémů
důchodového zabezpečení před reformou a po ní uvádím v příloze č. 6. V r. 2003
dosahovaly na Slovensku důchodové odvody výše 28,75 % vyměřovacího základu.
Jeden ze zaměstnaných rodičů si mohl snížit odvody o 0,5 % za každé nezaopatřené
dítě, celkem max. o 4 %.95 Po spuštění reformy se téměř polovina odvodů na starobní
důchody (9 % vyměřovacího základu) odčlenila na individuální důchodový účet u těch,
kteří vstoupili do systému starobního důchodového spoření. 96 Momentálně jsou starobní
důchody financovány odvody jednotlivců ve výši 14 % vyměřovacího základu (18 %
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v případě nezapojení se do II. pilíře).97 Od roku 2017 se budou odvody zaměstnavatele
za zaměstnance účastnícího se starobního důchodového spoření postupně snižovat z 10
na 8 %, což souvisí s postupným navyšováním odvodů do II. pilíře ze 4 na 6 %.
Druhý pilíř („starobní důchodové spoření“) je obhospodařován důchodovými
správcovskými společnostmi (DSS) na základě zákona č. 43/2004 Z. z., o starobním
důchodovém spoření a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů. DSS jsou pod přísným dohledem státu a fungují na principu podílových
fondů. Jednotlivé DSS byly zavázány získat do 18 měsíců od svého vzniku alespoň
50 000 klientů, jinak hrozilo odebrání licence. Tuto podmínku splnilo 6 z 8 DSS,
kterým bylo Úřadem pro finanční trh uděleno povolení ke vzniku a působení. 98
Poškodila-li by DSS finance klienta porušením zákona, garantuje stát sumu na
důchodovém účtu v plné výši. Rozsah ručení je však omezen výší prostředků
v rezervním fondu Sociální pojišťovny. 99
DSS nabízely původně tři důchodové fondy. Výnosnost jednotlivých fondů byla
stanovena relativně – porovnáním s výnosy konkurenčních fondů. 100 Za Ficovy vlády
přibyla podmínka garance kladné výnosnosti všech fondů v půlročních intervalech,
čímž se ze všech třech fondů stal jeden typ nejkonzervativnějšího fondu s výnosností
kolem 2 % ročně. To mnohdy nepostačovalo ani na krytí inflace. Od 1. 4. 2012 byla
garanční podmínka zrušena pro smíšený a akciový důchodový fond, dluhopisový
důchodový fond nesmí být nominálně znehodnocen v 60 měsíčním období sledovaném
jednou ročně.101 Pravicová vláda navíc umožnila vznik nového superakciového fondu,
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který nemusel

splňovat garanční podmínky. 102 Dále došlo ke změně názvů

důchodových fondů. V současnosti mají DSS povinnost vytvářet a spravovat pouze dva
typy důchodových fondů - dluhopisový garantovaný a akciový negarantovaný. Mimo
tyto může vytvářet i další garantované i negarantované důchodové fondy. 103 K 1. 5.
2013 by se mělo nacházet v dluhopisových garantovaných fondech téměř 90 %
slovenských střadatelů. 104 Takto vysokému procentu se nelze příliš divit s ohledem na
to, že k 30. 4. 2013 činilo celkové reálné zhodnocení akciového (původně růstového)
fondu -12,5 %, smíšeného (původně vyváženého) fondu -10,7 % a dluhopisového
(původně konzervativního) fondu -4,2 %. Indexový důchodový fond dosáhl po roce své
existence celkový reálný výnos 11,3 %.105 Meziroční srovnání reálných výnosů
jednotlivých fondů nabízí následující graf:

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny SR, k 10. 6. 2013
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Vstup do 2. pilíře byl při spuštění reformy povinný pro ty, kterým bylo k 1. 1.
2005 16 a méně let - účast vznikla okamžikem nástupu do 1. zaměstnání. Účast osob
starších 16 let byla dobrovolná, vstoupit šlo však pouze po dobu prvního roku a půl od
spuštění reformy (s výjimkou studentů a nezaměstnaných, kteří se mohli rozhodnout do
30 dnů od nástupu do zaměstnání). 106 Od 1. 4. 2012 došlo k legislativní změně – do II.
pilíře byli automaticky zařazeni všichni prvopojištěnci s tím, že jim byla dána možnost
na vystoupení do 720 dnů (tzv. opt-out princip). 107 Od 1. 9. 2012 byl vstup do II. pilíře
dobrovolný pro všechny. 108 Od letošního roku je umožněno uzavřít smlouvu
o starobním důchodovém spoření pouze s prvopojištěnci a osobami mladšími 35 let.109
Z účasti ve II. pilíři není možné vystoupit. Po dobu fungování třípilířového systému
však došlo již ke třem výjimkám (v letech 2008, 2009110, září 2012 – leden 2013).

111

Možnosti vystoupit ze soukromého penzijního spoření a vrátit se zpět do státního
důchodového systému využilo přibližně 186 000 Slováků, naopak zhruba 50 000
Slováků do něj vstoupilo. 112 Do spoření ve II. pilíři se celkem zapojilo 1,4 milionu z 2,6
milionu pracujících Slováků.113 Tvůrci reformy přitom očekávali, že se do II. pilíře
zapojí maximálně 800 tisíc spořitelů.114
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V době spuštění reformy činila výše odvodů do II. pilíře 9 % hrubé mzdy.
V rámci vládních opatření na ozdravení státních financí došlo v r. 2012 ke snížení na
4 %. Oproti původní koncepci pojistného je počítáno i s možností dobrovolných
příspěvků do II. pilíře v libovolné výši; do 2 % základu daně je tato částka daňově
zvýhodněna jako odpočitatelná položka.115 Toto zvýhodnění platí do konce roku
2016.116 Snížení výše pojistného slovenská vláda odůvodňuje příliš štědrým nastavením,
které nenutí DSS řádně zhodnocovat svěřené prostředky. Navíc došlo k výpadku
prostředků do I. pilíře, které byly zprvu kryty výnosy z privatizace. Po jejich vyčerpání
byla vláda nucena získávat prostředky na finančních trzích.

117

Do budoucna se opět

počítá se zvýšením povinných příspěvků odváděných do II. pilíře ze 4 % na 6 %
v letech 2017 – 2024 (každý rok v tomto období bude výše povinných příspěvků
zvýšena o 0,25 %).118
Odvody pojistného vybírá Sociální pojišťovna, která je ve lhůtě podle § 226 f
zák. 461/2003 Z.z. převede na individuální důchodové účty u DSS. Vložené prostředky
se ihned stávají majetkem občanů a nejsou součástí veřejných financí. Podle výše
naspořené částky si budou moci spořitelé zvolit věk odchodu do důchodu. Podmínkou
je, aby důchod vyplacený z I. pilíře dosahoval minimálně 60 % aktuální částky
životního minima. 119
Peníze na důchodovém účtu podléhají dědictví. Zemře-li střadatel během doby
spoření, jeho úspory dostane ten, koho určil ve smlouvě o starobním důchodovém
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spoření. 120 Zemře-li v důchodovém věku, dědí se taktéž zůstatek na důchodovém účtu;
pozůstalí mohou navíc pobírat pozůstalostní důchod z obou pilířů.121
Z druhého pilíře jsou při splnění daných podmínek vypláceny starobní,
předčasné starobní a pozůstalostní důchody. První dva jmenované je možno vyplácet ve
formě programového výběru s doživotním důchodem nebo ve formě doživotního
důchodu. Starobní důchod se vyplácí spořiteli, který dosáhne důchodového věku a získá
nejméně 10 let starobního důchodového spoření (původně 15 let). Předčasný starobní
důchod se vyplácí spořiteli, kterému byl přiznán předčasný starobní důchod podle
zákona o sociálním pojištění a jeho osobní důchodový účet obsahuje prostředky
v takové výši, která umožňuje vyplácet doživotní penzi ve výši alespoň 0,6 násobku
životního minima. 122 Na vyplácení důchodů se participují životní pojišťovny a DSS. Na
životní pojišťovnu lze převést buď část naspořených prostředků, nebo veškeré. Bude-li
na životní pojišťovnu převedena pouze část naspořených prostředků, nechá si spořitel
zbytek prostředků vyplácet DSS v době předem určené (období programového výběru).
Při převodu veškerých prostředků se životní pojišťovna zavazuje vyplácet doživotní
důchod formou doživotní anuity. 123
Zákon 43/2004 Z.z., o starobním důchodovém spoření upravuje hmotně-právní
stránku II. pilíře. „Pojistné“ je označeno jako „příspěvky“. Zákon rozlišuje příspěvky
povinné a dobrovolné. Jako plátci povinných příspěvků jsou v § 21 ustanoveni
zaměstnavatel zaměstnance účastného starobního důchodového spoření (dále SDS),
povinně důchodově pojištěná OSVČ, která je účastna SDS, dobrovolně důchodově
pojištěná osoba zúčastněná na SDS, stát a Sociální pojišťovna, nestanoví-li tento zákon
jinak. Za spořitele mohou být odváděny příspěvky, i pokud nevykonává závislou
činnost či nepobírá funkční požitky (např. za osobu řádně pečující o dítě do 6 ti let
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odvádí příspěvky stát). Dobrovolné příspěvky platí spořitel, který se na placení dohodl
ve smlouvě o SDS. Sazba je stanovena na 4 % z vyměřovacího základu, od r. 2017
dojde k postupnému navýšení až na 6 %. Vyměřovací základ (§ 23) je určen odkazem
na vyměřovací základ pro placení pojistného na důchodové pojištění. Navíc je
stanovený způsob určení vyměřovacího základu, ze kterého platí povinné příspěvky
Sociální pojišťovna a stát. Rozhodným obdobím pro určení vyměřovacího základu je
období rozhodující pro určení vyměřovacího základu povinně důchodově pojištěné
osoby. Toto období je stanoveno stejně pro SDS i důchodové pojištění. Pojistným
obdobím pro zaměstnance a zaměstnavatele je kalendářní měsíc, pro OSVČ kalendářní
rok (obecné pravidlo, existují výjimky). Zákon o SDS obsahuje explicitní určení, kdy
nevzniká povinnost platit příspěvky – pokud není osoba povinná platit pojistné na
důchodové pojištění. Příspěvky nemusí odvádět jen OSVČ a plátce, ale i zaměstnanec
(dobrovolné příspěvky – odvádí zaměstnavatel, pokud se na tom se zaměstnancem
dohodl) či stát (povinné příspěvky odvádí Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny
SR).
Procesně-právní stránka II. pilíře je upravena v zákoně č. 461/2003 Z.z.,
o sociálním pojištění. Tento zákon upravuje mimo jiné výběr, registraci a postoupení
povinných příspěvků na sociální důchodové spoření. Příspěvky se platí na účet Sociální
pojišťovny, která je rovněž spravuje. Příspěvky jsou splatné ve stejné lhůtě a stejným
způsobem, jako pojistné na důchodové pojištění – do 8 dnů měsíce následujícího po
měsíci, za který se příspěvky platí, a to bezhotovostně, poštovní poukázkou nebo
v hotovosti. Pokud platí a odvádí příspěvky zaměstnavatel, jsou splatné v den určený
pro výplatu příjmů, které jsou vyměřovacím základem zaměstnance, nejpozději však
poslední den následujícího kalendářního měsíce (§ 143 odst. 2 zák. 461/2003 Z.z.).
V případě, že slovenská Sociální pojišťovna odvede DSS příspěvky ve vyšší částce, než
měla, zúčtuje rozdíl s povinnými příspěvky, které bude odvádět v budoucnu. Nebude-li
již Sociální pojišťovna další příspěvky odvádět, vyžádá si vrácení přeplatku od DSS.
Obdobný postup je upravený v případě příspěvků postoupených bez právního důvodu či
penále. O navrácení příspěvků může Sociální pojišťovna žádat pouze do 90 dnů od
okamžiku, kdy se dozvěděla o smrti spořitele.
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Kromě výběru příspěvků Sociální pojišťovna rovněž vede registr spořitelů,
registr smluv o SDS, rozhoduje o příspěvku na starobní spoření ve sporném řízení,
o pokutách a penále, postupuje příspěvky a penále na účet DSS či oznamuje DSS zánik
postavení spořitele. 0,25 % z příspěvků na SPS je příjmem Sociální pojišťovny, kryje
z něj výdaje související s činností orgánů - výběr, registraci a postoupení příspěvků na
SDS. Povinnosti zaměstnavatele v oblasti důchodového spoření jsou upraveny v § 231
tohoto zákona – zaměstnavatel přihlašuje zaměstnance do registru spořitelů SDS
a předkládá výkaz příspěvků na SDS za příslušný kalendářní měsíc ve lhůtě splatnosti
odváděných příspěvků v členění podle jednotlivých zaměstnanců. Dále ruší přihlášku do
registru spořitelů SDS v případě, že pojistný vztah nevznikl. Na předepsání a vrácení
příspěvků na SDS, povolení splátek dlužných částek příspěvků, promlčení příspěvků
a pohledávky v souvislosti s příspěvky se použijí daná ustanovení upravující pojistné.
Třetí pilíř představuje dobrovolné doplňkové důchodové spoření. Odvody stát
daňově zvýhodňuje. Správu vykonávají doplňkové důchodové společnosti na základě
zákona č. 650/2004 Z.z. o doplňkovém důchodovém spoření a změně a doplnění
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2005. 124
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Dôchodkový systém v SR. Virtuálna dôchodková správcovská spoločnosť [online]. 2005 [cit. 201312-05]. Dostupné z: http://virtualnadss.umb.sk/index.asp?uid=114&ava=1
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5.

Zhodnocení

5.1.

Zhodnocení II. pilíře
Panuje všeobecná shoda v tom, že provedení důchodové reformy bylo

nezbytným krokem. Průběžný systém financování je s ohledem na demografický vývoj
neudržitelný. Z pohledu načasování přišly učiněné kroky pozdě. V první polovině
devadesátých let disponoval důchodový účet značnými přebytky, žel v té době nebyl
finančně oddělen od zbytku státního rozpočtu. Přebytky se tak (místo aby byly použity
na důchodovou reformu) rozpustily na ostatní veřejné výdaje. K oddělení důchodového
účtu došlo až v roce 1996, kdy již systém s přebytky mnohokráte nedisponoval. 125 O nic
více neposloužily k reformním krokům ani výnosy z privatizace. Na rozdíl od našich
slovenských sousedů. Byť reforma důchodového systému přišla pět minut po dvanácté,
v době, kdy řada z nás dospěje do důchodového věku, bude dozajista ráda, že korekční
opatření byla učiněna.
Pro generaci občanů v produktivním věku s sebou reforma přinesla jasnou
zprávu. V okamžiku, kdy odejdete do důchodu, nečekejte, že si vystačíte se zaopatřením
od státu. Slovy Ing. Kalouska: „…v prvním pilíři budou maximálně chudinské
dávky.“126 A je jedno, že jste každý měsíc odváděli na důchodové pojištění 28 % své
mzdy. Pokud nezačnete ukládat na důchod další prostředky, vaše životní úroveň
v důchodu velmi poklesne. Aby vám stát vaše další spoření usnadnil, nabízí vám k tomu
prostředek – II. pilíř.
Základní podmínkou, aby mohlo být důchodové spoření hojně využívaným
produktem, je skutečnost, že občané mají z čeho spořit. Protože vstup do II. pilíře sníží
výši důchodu pobíraného z I. pilíře, je nezbytné, aby celkový důchod z obou pilířů byl
vyšší než důchod z prvního pilíře, pokud byste se do reformy nezapojili. Podle studie
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Vladimír Bezděk: S přebytky důchodového systému se v ČR nehospodařilo dobře!. Peníze [online].
2011 [cit. 2013-12-05]. Dostupné z: http://www.penize.cz/duchody-a-davky/216915-vladimir-bezdek-sprebytky-duchodoveho-systemu-se-v-cr-nehospodarilo-dobre!
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OBROVSKÝ, Petr. Druhý pilíř po volbách zřejmě dostane ránu z milosti. Česká televize [online].
2013 [cit. 2013-12-05]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/243245-druhypilir-po-volbach-zrejme-dostane-ranu-z-milosti/
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ČMKOS se vstup do druhého pilíře vyplatí jen těm, kteří budou celý život vydělávat
více než 37 500 Kč měsíčně, tj. zhruba 10 % obyvatel. Ekonomové z institutu IDEA
spočítali výhodnost zhruba pro polovinu mužů a přibližně třetinu žen. 127 Konečná
výhodnost se bude odvíjet od budoucí výše důchodu z I. pilíře a také od zhodnocení
vložených prostředků. Tyto parametry však v současné době neznáme.
Přitažlivost druhého pilíře jako finančního produktu pak bude nepochybně
záviset na podmínkách, za kterých budou moci účastníci DS spořit své prostředky.
Velkou motivací může být připsání 3 % z hrubé mzdy, které by jinak spadly do
důchodového pojištění. Domnívám se, že atraktivitu důchodového spoření by zvýšila
i následující opatření:
1)

Povinnost vstupu pro nové účastníky na trhu práce s možností jejich vystoupení

Tzv. „automatické zarolování“ by zvýšilo počet účastníků ve fondech. Aby bylo
fungování fondů rentabilní, měl by mít každý fond 100 000 účastníků. 128 S obdobnými
výpočty počítala většina penzijních společností, které žádaly o povolení k vytvoření
penzijních fondů. ZDS stanoví povinnost penzijních společností mít alespoň 50 000
účastníků. Pokud by byla tato podmínka splněna, fungovala by na trhu jen jedna
penzijní společnost. Ta by měla monopolní postavení, což by jistě neprospívalo jejím
účastníkům.
Automatické zapojení nových účastníků na trhu práce by mělo své výhody v tom, že by
zapojilo občany, kteří si zatím vůbec nespoří. Pokud by účastníkům jejich finanční
situace nedovolovala spořit na důchod, mohli by ze systému vystoupit. Byla by ale
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OBROVSKÝ, Petr. Druhý pilíř po volbách zřejmě dostane ránu z milosti. Česká televize [online].
2013 [cit. 2013-12-05]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/243245-druhypilir-po-volbach-zrejme-dostane-ranu-z-milosti/
128
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nutná iniciativa z jejich strany. Obecně lze říci, že dobrovolnost druhého pilíře
účastníky ke vstupu příliš nemotivuje.129
Pro občany, kteří se již na trhu práce pohybují, by byla možnost vstupu dobrovolná.
Bylo by kontraproduktivní zapojovat tyto osoby do důchodového spoření v situaci, kdy
si již 85 % práceschopného obyvatelstva na svůj důchod spoří.130
2)

Možnost vystoupit z druhého pilíře

Toto opatření bych zavedla kvůli osobám, které si nejsou příliš jisti nevratností svého
rozhodnutí. Možnost vystoupit bych zavedla za stejných podmínek, které navrhoval Ing.
Kalousek. Nedomnívám se, že by bylo ekonomicky výhodné z druhého pilíře
vystupovat (s ohledem na dlouhodobý horizont investování prostředků v důchodových
fondech), spíš bych to brala jako gesto pro nerozhodné občany.
3)

Možnost volby odchodu do důchodu podle naspořené částky

Hlavní nevýhodu druhého pilíře spatřuji v tom, že nárok na naspořené prostředky
vznikne až v okamžiku dosažení důchodového věku a splnění potřebné doby pojištění.
Podle současné právní úpravy bych odcházela do důchodu v 68 letech. S ohledem na
zdravotní kondici mých předků příliš nevěřím tomu, že v té době budu plnohodnotným
práceschopným občanem. Navíc z průzkumu učiněného v USA vyplývá, že ti, kteří
odešli do důchodu v 65 letech, do dvou až tří let umřeli. Zatímco ti, kteří odešli do
důchodu v 55 letech, se velmi často dožili až 80 let. Důvodem zkrácení dožití byla
podle lékařského zdůvodnění skutečnost, že starší zaměstnanci byli vystaveni vyššímu
pracovnímu tempu (aby udrželi krok s mladšími zaměstnanci), stresovým situacím
(z případné ztráty zaměstnání) a přidruženým zdravotním komplikacím. 131 Ing.
Kalousek navrhoval odstranění podmínky potřebné doby pojištění. Domnívám se, že
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toto samotné opatření nestačí. Ne v případě, kdy by nebyla zavedena možnost
„předdůchodů“ obdobně jako ve III. pilíři.
4)

Garance nezáporného ročního zhodnocení u jednoho z důchodových fondů

Tímto opatřením bych ráda dala jistotu účastníkům s averzí k riziku, že o své prostředky
nepřijdou. Přeci jen zabezpečení na stáří považuji za velmi vážnou věc, než aby
v důsledku výkyvu na finančních trzích byla znehodnocena. Ze zkušeností ze Slovenska
nepovažuji za vhodné garantovat nezáporné zhodnocení u všech fondů, bylo by to spíše
kontraproduktivní.
5)

Zařazení možnosti čerpání starobního důchodu po dobu 15 let

Tento návrh rovněž kopíruje návrh Ing. Kalouska. Vychází z mé osobní naděje na dožití
(83 let), což je přesně 15 let od mého očekávaného věku odchodu do důchodu. Dalšího
zkracování bych se vyvarovala, aby nedošlo k situaci, že si důchodce vybere všechny
prostředky během např. 10 let a zbylých 10 let nebude mít z čeho žít.
6)

Možnost volby dědiců ohledně způsobu výplaty zděděných prostředků

Tento bod považuji rovněž za klíčový. Současná právní úprava na mne působí tak, že by
se ani 3 následující generace nemuseli dožít toho, aby čerpali zděděné prostředky.
Pokud by dědicové měli možnost volby způsobu výplaty zděděných prostředků
(v hotovosti či převodem na svůj účet ve druhém pilíři), nepochybně by se pro
zůstavitele stal II. pilíř atraktivnější.
7)

Zohlednění počtu vychovaných dětí

Ačkoliv druhá Bezděkova komise opustila myšlenku důchodové reformy založené na
větším vlivu skutečnosti, zda občan má či nemá dítě, domnívám se, že tato skutečnost
by zohledněna být měla. Existují 2 cesty, jak se finančně zajistit na stáří – mít dostatek
dětí nebo si vytvořit dostatečné finanční úspory během aktivního života. Důchodová
reforma tak, jak byla navržena, je výrazně protinatalitní. Doc. Švihlíková k tomu
dodává: „…pokud by se přešlo na nějaký plně fondový systém, tak nejlepší, nebo
logická reakce žen bude vůbec nemít děti, protože v tu chvíli mít děti, přerušovat
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zaměstnání se všemi těmi dopady, je poukázka do chudoby."132 Byla bych ráda, kdyby
zvýhodnění počtu vychovaných dětí bylo řešeno v rámci I. pilíře, leč zde je postup zcela
opačný (postupné sjednocení důchodového věku bez ohledu na počet vychovaných
dětí). Protože navrhování změn v důchodovém pojištění není obsahem této práce,
zaměřím se na úpravu parametrů skrze sazbu pojistného na důchodové spoření.
Podrobněji toto rozeberu níže, v rámci zhodnocení úpravy financování druhého pilíře.
Pokud by došlo k politické shodě ohledně úpravy parametrů druhého pilíře,
domnívám se, že by se do penzijní reformy zapojilo mnohem více lidí. Zrušení celého
penzijního spoření by v této fázi již byla škoda. Pokud by k výše uvedeným změnám
došlo, navrhovala bych prodloužit možnost vstupu do II. pilíře až do 40 let (tento
parametr byl i ve výstupech Bezděkovy komise 133).

5.2.

Zhodnocení financování II. pilíře
Financování důchodového

spoření je upraveno

v samostatném zákoně

č. 397/2013 Sb., o pojistném na důchodové spoření. Odklon od financování pojistného
upraveného v předpisech sociálního zabezpečení má svou návaznost na budoucí výběr
všech pojistných orgány Finanční správy a zřízení jednoho inkasního místa. Ačkoliv
k jednotnému výběru pojistného dojde až od roku 2015, považuji za krok správným
směrem přiblížení výběru pojistného na DS finančním úřadům a subsidiární využití
daňového řádu. Ačkoliv pojistné bylo dlouhou dobu odděleno od daní, v souvislosti
s oslabením výše důchodů z průběžného systému financování se svým charakterem
daním více přiblížilo. Vykonávání správy pojistného orgány Finanční správy je
logickým důsledkem tohoto přiblížení.
ZPDS upravuje ve své hmotně-právní části základní konstrukční prvky daňové
(resp. pojistné) teorie. Tyto prvky jsou vymezeny vhodným způsobem. Terminologické
označení odvodů do II. pilíře jako „pojistného“ sice není nejpřesnější, ale důležité je
zachování kontinuity označení. Stejně tak by se odvody mohly nazývat „příspěvky“ či
132
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„spořistným“, ale protože zákonodárce zvolil variantu „pojistného“, dále bych ji již
neměnila. Poplatník pojistného je vymezen skrze účastenství na DS, plátce pojistného
skrze plátcovství k DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků. Ke škodě účastníka
DS je, že pokud nevykonává závislou činnost či nepobírá funkční požitky, není za něj
odváděno pojistné na DS. Tuto situaci bych změnila v průběhu trvání náhradní doby
pojištění účastníka DS (např. péče o dítě). Po tuto dobu by pojistné odváděl stát ze
stejného základu, ze kterého platí zdravotní pojištění (minimální vyměřovací základ,
kterým je minimální mzda).
Sazba pojistného na DS činí 5 %, 3 % budou převedeny z I. pilíře a 2 % musí
účastník DS dodat ze svých prostředků. Líbilo by se mi, pokud by opt-out z I. pilíře byl
alespoň o procento vyšší, vzhledem k saldu na důchodovém účtu je to ale nereálné.
Ohledně odvodů z vlastních prostředků účastníka DS bych rovněž považovala za
vhodnější zvýšit odvod o 1 %. Jednak vycházím ze závěrů druhé Bezděkovy komise (ta
navrhovala 3 + 3 %), jednak z předpokladu, že do II. pilíře vstoupí automaticky noví
účastníci na trhu práce, kteří si zatím nikde jinde nespoří. Účastníci, kteří se již na trhu
práce pohybují, mají možnost si zvolit, zda na 3% výši odvodů z vlastního přistoupí či
nikoli. Navíc v případě, že jsou již účastníky III. pilíře, mají možnost si výši příspěvků
v tomto pilíři snížit a volné prostředky investovat do DS. V rámci sazby pojistného bych
zvýhodnila rodiny s dětmi. Současný důchodový systém nikterak nereflektuje
skutečnost, že investice do dětí je investicí do nových účastníků I. pilíře. Tyto děti pak
budou vydělávat na náš důchod. Místo, aby současný systém rodiče těchto dětí nějak
odměnil (nižší sazbou odvodů na důchodové pojištění či dřívějším věkem odchodu do
důchodu), chová se přesně naopak.134 Proto navrhuji, aby se poměr odvodů na pojistné
odvíjel podle počtu vychovaných dětí. V případě jednoho dítěte by poměr pojistného
z vlastních prostředků a opt-outu z I. pilíře byl v poměru 2:4, v případě dvou dětí 1:5
a v případě třech a více dětí by celých 6 % pojistného bylo hrazeno z opt-outu.
Dobrovolnou výši pojistného z vlastních příspěvků bych nezaváděla. Pokud by účastníci
měli potřebu spořit více prostředků, je jim k dispozici III. pilíř, kterým mohou
diverzifikovat své portfolio, a to za daňově zvýhodněných podmínek.
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Pojistné období je kalendářní rok. Na Slovensku je rozhodné období stanoveno
rozdílně pro OSVČ (kalendářní rok) a zaměstnance (kalendářní měsíc). Byť se
i u nás v případě pojistného odváděného plátcem reálně počítá pojistné na DS
v měsíčních cyklech (stejně jako ostatní pojistná), celkovým pojistným obdobím
významným pro procesní instituty a některé konstrukční prvky pojistného je kalendářní
rok, jakožto nejnižší společný násobek těchto období.
Správa pojistného upravená v části II. ZPDS je zpracována kvalitním způsobem.
Je patrné, že výběr a evidence pojistného jsou koncipovány tak, aby finančním úřadům
usnadňovaly práci (institut samovyměření, registrace poplatníka/plátce ex lege a další).
Zefektivnění práce orgánů Finanční správy je jistě žádoucí, neboť (na rozdíl od právní
úpravy na Slovensku) za tuto činnost nedostávají žádnou procentní část pojistného.
Plátce pojistného musí veškerá podání týkající se pojistného na DS činit elektronickým
způsobem. Tento požadavek souvisí s elektronizací veřejné správy, ve finále by měl
usnadnit práci i samotnému plátci.
Pojistné na DS je splatné ve lhůtě pro odvod daní. Tím, že je výběr pojistného na
DS podřazen pod orgány Finanční správy, dochází k prodloužení lhůty pro odvod
zálohy o 12 dnů. V případě, že by orgány Finanční správy včas nepřevedly výnos
pojistného na účet penzijní společnosti, nebudou za to nijak sankcionovány. Pokud by
nepřevedla na Slovensku příspěvky Sociální pojišťovna, musela by zaplatit účastníkovi
penále. Slovenskou úpravu považuji za spravedlivější vůči účastníkovi DS a zvážila
bych její zavedení do ZPDS.

64

6.

Závěr
Pojistné na důchodové spoření, které je tématem mé diplomové práce, je

součástí druhého pilíře důchodového systému v České republice. Pojistné na DS a druhý
pilíř jsou dvě spojené nádoby – jedna bez druhé by nemohla existovat. Proto předtím,
než přistoupím k samotnému pojistnému, se pokusím krátce zhodnotit druhý pilíř jako
celek.
Existovalo několik možných koncepcí, jakým způsobem vyřešit neudržitelnost
průběžného systému financování státních důchodů. Nakonec byla zvolena varianta
založená na soukromém spoření v důchodových fondech. Byť má druhý pilíř řadu
slabých míst, jedná se o první skutečnou snahu o změnu penzijního systému v ČR.
Parametry druhého pilíře jsou v současné době nastaveny tak, že z tohoto pilíře nečiní
žádaný finanční produkt. To však neznamená, že druhý pilíř je apriori špatný. Pokud by
došlo k úpravě několika zásadních oblastí (dědění naspořených prostředků, možnost
volby věku odchodu do důchodu, možnost vystoupení, zkrácení délky pobírání
starobního důchodu či jeden důchodový fond s garancí nezáporného zhodnocení),
věřím, že by zájem o druhý pilíř vzrostl.
Hlavním cílem mé práce bylo popsat, analyzovat a zhodnotit pojistné na
důchodové spoření. V souvislosti se zavedením jednoho inkasního místa od r. 2015 se
počítá s tím, že všechna veřejná pojistná budou spravována orgány Finanční správy
podle daňového řádu. Aby správa pojistného na důchodové spoření nemusela být po
dvou letech svého fungování měněna, byl vytvořen nový zákon o pojistném na
důchodové spoření. Pojistné na DS a jeho správa tak budou upraveny ve stejné věcné
podobě před zavedení jednoho inkasního místa i po něm. Právní úprava výběru
pojistného na DS je zcela nová v tom smyslu, že poprvé zajišťují výběr prostředků pro
soukromé subjekty orgány Finanční správy. Toto řešení umožňuje lepší kontrolu
správnosti odvedených prostředků a rovněž efektivnější způsob vymáhání nedoplatků,
popř. stanovených sankcí. Výběr prostředků je přísně individualizován, jednotliví
účastníci DS spoří podle výše svého příjmu. Individualizace prostředků je základním
konstrukčním prvkem II. pilíře, klade však vyšší nároky na podrobnější evidenci. Zákon
zavádí řadu nových institutů jako samovyměření, samodoměření, nemožnost vrátit
jednou odvedené pojistné do důchodového fondu či zánik pojistných povinností při
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zániku účasti na DS. Pojistné je vybíráno v souladu se zásadou efektivity správy
pojistného. Rovněž je respektován požadavek na elektronizaci veřejné správy. Proces
výběru pojistného je z převážné většiny konstruován tak, aby dotčeným subjektům co
nejvíce usnadnil práci.
Zdrojem inspirace pro zavedení druhého pilíře v ČR bylo mimo jiné zavedení
druhého pilíře na Slovensku. Parametry důchodové reformy na Slovensku, resp. jejich
následný vývoj, nám pomohly vyvarovat se řady přešlapů – např. vyvedení příliš
vysokého procenta pojistného z prvního pilíře. Na druhou stranu má slovenský druhý
pilíř stále některá pozitiva, která jsme k naší škodě dosud nepřevzali (možnost volby
odchodu do důchodu podle naspořené částky či odvody příspěvků za spořitele, který
pečuje o děti do 6 let).
Za hlavní přínos důchodové reformy považuji fakt, že si řada občanů uvědomila
skutečnost, že se na státní důchod již nemohou spoléhat. Je zásadní, aby se lidé začali
na své stáří zabezpečovat jinými způsoby. Pokud jim k tomu pomůže nově vytvořený
druhý pilíř, nezbývá než konstatovat, že jeho prosté zrušení by bylo chybou. Doufám, že
v reformních krocích bude i nadále pokračováno, a to tak, aby byly ku prospěchu všem
občanům. Přála bych si, aby důchodová reforma byla propojena se sociální a aby se stát
ve svých dalších krocích zaměřil na podporu příjmové stránky důchodových účtů, tj.
zavedl opatření ke zvýšení porodnosti.
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Seznam zkratek
CRS – Centrální registr smluv
ČNB – Česká národní banka
DSS – důchodové správcovské společnosti
DŘ – daňový řád
DS – důchodové spoření
FÚ – finanční úřad (y)
MF ČR – Ministerstvo financí ČR
OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná
PS – penzijní společnost
SDS – starobní důchodové spoření
SZ – sociální zabezpečení
ZDPř – zákon o dani z příjmů
ZDS – zákon o důchodovém spoření
ZPDS – zákon o pojistném na důchodové spoření
ZPSZ – zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
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Pilíř

I. pilíř
(průběžný
systém)

Tabulka odvodů na důchodové zabezpečení pro zaměstnance a zaměstnavatele (v % vyměřovacího základu)
Slovensko 2003
Slovensko 2004 (2005)
Slovensko 2013
ČR 2012
ČR 2013
ZaměstnaZaměstnaZaměstnaZaměstnaZaměstnanec
Zaměstnavatel nec
Zaměstnavatel nec
Zaměstnavatel nec
Zaměstnavatel nec
Zaměstnavatel
16,0 starobní +
5,0 starobní +
10,0 starobní +
0 - 4,0
0 - 4,0
4,0
3,0 invalidní
3,0 invalidní
3,0 invalidní
starobní +
starobní +
starobní +
(+ 2,75 rezervní
(+ 4,75 rezervní
(+ 4,75 rezervní
6,5
21,5
3,5
21,5
3,0
3,0
3,0
fond Sociální
fond Sociální
fond Sociální
invalidní
invalidní
invalidní
pojišťovny)
pojišťovny)
pojišťovny)

9,0

II. pilíř
(fondový
systém)

III. pilíř
(dobrovolné
spoření)

Daňová podpora
doplňkového důchodového
pojištění

Daňová podpora
doplňkového důchodového
pojištění

v libovolné
výši, do
2,0 daňově
zvýhodněno

4,0

Daňová podpora
doplňkového důchodového
pojištění

3,0 + 2,0

Podpora penzijního
připojištění a soukromého
životního pojištění

Podpora spoření v
účastnických fondech a
soukromého životního
pojištění
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Abstrakt
Pojistné na důchodové spoření
Diplomová práce se primárně zabývá pojistným na důchodové spoření
a procesem jeho správy. Cílem diplomové práce je popis, analýza a zhodnocení způsobu
výběru pojistného na důchodové spoření. Práce se zaměřuje na některé nové instituty,
které jsou se správou pojistného spojeny. Ty způsobují, že nově má pojistné na
důchodové spoření blíže k daním, než k pojistným v rámci sociálního zabezpečení.
Základním pramenem právní úpravy pojistného je zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném
na důchodové spoření.
Systematicky je diplomová práce rozdělena do šesti kapitol. První kapitola je
úvodní. V této kapitole je vymezen cíl práce, použité metody a literatura. Druhá
kapitola krátce popisuje provedenou důchodovou reformu, zaměřuje se na II. pilíř, jeho
současný stav, navrhované změny i možný budoucí vývoj. Nejrozsáhlejší kapitolou je
kapitola třetí – financování důchodového spoření. Při popisu, analýze a zhodnocení
právní úpravy pojistného je východiskem Komentář k zákonu o pojistném na
důchodové spoření. Třetí kapitola je rozdělena do pěti subkapitol – Právní úprava před
přijetím ZPDS, Schvalování nové právní úpravy, Pojistné, Správa pojistného a Správa
pojistného odváděného správcem pojistného. Ve čtvrté kapitole je upravena důchodová
reforma na Slovensku, základní parametry druhého pilíře i změny, ke kterým v průběhu
let došlo. Pátá kapitola hodnotí jak důchodové spoření, tak jeho financování. Autorka
zde navrhuje provedení změn, které by zatraktivnily II. pilíř jako finanční produkt
a zvýšily počet účastníků v něm. Při hodnocení pojistného je brán ohled na jeho hmotně
– právní i procesně – právní stánku. V závěru práce jsou zobecněny získané poznatky
a provedena úvaha nad hlavním přínosem zavedení důchodového spoření.
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Summary
Contributions for pension savings
This thesis in the first place deals with the contributions of pension savings and
the process of it´s administration. The purpose of my thesis is a description, analysis
and evaluation method of selection contributions for pension savings. The thesis is
based on some new concepts that are associated with administration of insurance. It
means that new contributions for pension savings are closer to taxes than to the
premiums for social security. The basic source of legislation is Act No. 397/2012
Collection of Laws, about contributions for pension savings (ACPS).
This thesis is divided systematically into six chapters. The first chapter is
introductory. This chapter defines the aim, the methods of use and literature. The
second chapter briefly describes the implementation of the pension reform, focusing on
II. pillar, it´s current status, proposed changes and possible future developments. The
largest chapter is Chapter Three - financing of retirement savings. The starting point for
description, analysis and evaluation of the regulation of contributions is Comment to the
Act about contributions for pension savings. The third chapter is divided into five parts Legislation before taking ACPS, approval of new legislation, contributions,
administration of contributions and administration of contributions paid by the emloyer.
The fourth chapter is about Slovak pension reform, the basic parameters of the second
pillar and the changes that have occurred over the years. The fifth chapter evaluates
pension savings and financing of pension savings. The author proposes amendments
that would make the II. pillar as a financial product more attractive and could increase
the number of participants in it. In the evaluation the material - legal and procedural legal aspects is taken into account. In conclusion there are summarized the information
and reflect on the main benefits of the introduction of pension savings.
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