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Karlovarský, Plzeňský 

Kraj: 

Pardubický, Liberecký, 

Královéhradecký, 

Moravskoslezský 

 Kraj: 

 Praha, Jihočeský, 

 Vysočina, Středočeský 

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY VE SPOŘENÍ NA PENZI 

Změny ve III. pilíři 

Dne 28.12.2015 byl ukončen legislativní proces týkající se úprav penzijního 

spoření ve III. pilíři.  

Změny jsou účinné od 1.1.2016, s výjimkou úlev na dani a odvodech, 

u kterých je účinnost odložena na 1.1.2017. Přehled změn: 

 

Z pohledu zaměstnavatele: 

Účinnost od 1.1.2017 

 Zvýšení ročního limitu pro příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření 

a životní pojištění z 30 000 Kč na 50 000 Kč, který je osvobozen od 

odvodů na sociální a zdravotní pojištění (34 %) – zvýšení úspor na 

firemních nákladech.   

 

Z pohledu zaměstnance (účastníka): 

Účinnost od 1.1.2017 

 Zvýšení ročního limitu z 30 000 Kč na 50 000 Kč se analogicky týká 

i zaměstnanců. Nově tedy bude příspěvek zaměstnavatele osvobozen 

od daně z příjmu (15 %) a od plateb pojistného na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění (11 %) až do 50 000 Kč za rok.   

 

 Zvýšení limitu pro daňový odpočet účastníka z 12 000 Kč na 24 000 Kč. 

Od základu daně bude možno odečíst příspěvek v celkovém úhrnu až 

24 000 Kč zaplacený účastníkem na jeho penzijní spoření. 

Optimální částka na penzijní spoření s využitím všech výhod se tedy 

zvýší z 2 000 Kč na 3 000 Kč měsíčně.   

 

Účinnost od 1.1.2016 

 Snížení věku pro nárok na výplatu v doplňkovém penzijním spoření 

na 60 let. Dochází tím ke sjednocení s penzijním připojištěním. 

  

 Doplňkové penzijní spoření mohou nově uzavřít i osoby mladší 18 let 

(prostřednictvím zákonného zástupce).  

V roce dosažení 18 let a současném  odspoření 120 měsíců si bude moci 

účastník vybrat 1/3 vlastních prostředků. 

 

 Změna úplaty za obhospodařování a zhodnocení majetku v doplňkovém 

penzijním spoření a v Transformovaném fondu. Maximální výše úplaty 

za obhospodařování je 0,8 %, resp. 1 %. Produkt penzijního spoření tak 

zůstává nákladově nejvýhodnějším investičním produktem na trhu.  

Rušení II. pilíře 

Dne 28.12.2015 vyšel ve Sbírce 
zákonů zákon rušící II. důchodový pilíř. 
Změny se dotknou 14 tis. našich 
účastníků a téměř 560 mil. Kč, které si 
do II. pilíře od roku 2013 naspořili.  
 
S rušením II. pilíře jsou spojeny tyto 
termíny: 
 
Od 1.1.2016 již nebudou zaměstna-
vatelé platit pojistné na důchodové 
spoření. 
 
Do 31.3.2016 je penzijní společnost 
povinna zaslat účastníkům oznámení 
o možnostech vypořádání jejich 
důchodového spoření. 

Pokračování na straně 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jak neplatit daň z příspěvku 

zaměstnavatele? 

V případě penzijního připojištění 

(Transformovaný fond) si účastník 

může zvolit dva způsoby výplaty 

naspořených peněz - jednorázové 

vyrovnání nebo doživotní penzi 

(výjimku tvoří smlouvy „do 50 let“, kde 

je navíc penze na dobu určitou). 

Pokračování na straně 2 
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KB Penzijní společnost, a.s., sídlem: náměstí Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5, IČO: 61860018 
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Pokračování ze strany 1 

Rušení II. pilíře
 
Do 30. 9. 2016 účastník důchodového 
spoření písemně sdělí penzijní 
společnosti zvolený způsob vyplacení 
prostředků:  
 

a) převod do III. pilíře 
b) převod na bankovní účet 
c) zaslání složenkou na adresu 
 
Penzijní společnost vyplatí účast-
níkovi prostředky v termínu od 
15.10.2016 do 31.12.2016. 
 
V případě, že účastník nesdělí své 
rozhodnutí o formě výplaty, převede  
 

 
penzijní společnost po 1.1.2017 jeho 
prostředky na účet určený 
příslušným finančním úřadem. 
Prostředky budou považovány za 
daňový přeplatek účastníka. 

Účastník může za dobu své účasti na 
důchodovém spoření doplatit 
pojistné na důchodové pojištění 
(I. pilíř). 
Výši doplatku odpovídající 3 % 
odvodů do I. pilíře sdělí na vyžádání 
Česká správa sociálního zabez-
pečení. Požádat je nutné do 
30.6.2017. 
 

 
 

Pokračování ze strany 1 

Jak neplatit daň z příspěvku zaměstnavatele 

 
V případě jednorázového vyrovnání 

jsou sice vyplaceny všechny 

prostředky najednou, ale jsou daněny 

15 % nejen výnosy, ale i příspěvek od 

zaměstnavatele. 

Doživotní penze není sice zatížena 

žádnou daní, ale účastník (případně 

jeho dědicové) nemá vždy jistotu, že 

vyčerpá všechny naspořené pro-

středky (penzijní společnost rozpočítá 

výplatu penze na předpokládanou 

dobu dožití dle úmrtnostních tabulek). 

 

 

 

 

 

 

 

Existuje však možnost, jak daň 

z příspěvků zaměstnavatele neplatit 

a k prostředkům se dostat poměrně 

rychle. Stačí přejít z původního 

penzijního připojištění do doplň- 

 

 

 

 

 

 

 

kového penzijního spoření, kde je 

možné zvolit výplatu penze na 

určenou dobu, minimálně na 3 roky. 

V případě této penze se příspěvek 

zaměstnavatele nedaní.

Platíte příspěvky hromadnou platbou?  

 
Dovolujeme si vás upozornit, že vznikem doplňkového penzijního spoření je nutné posílat příspěvky na dva samostatné 
účty dle typu sjednaného produktu. Pokud má zaměstnanec uzavřeno: 
 

 penzijní připojištění (Transformovaný fond) - použijte číslo účtu 35-2000686339 / 0800 

 doplňkové penzijní spoření - použijte číslo účtu 300300232 / 0800  
 

V případě, že dosud neplatíte příspěvky na penzijní spoření zaměstnancům hromadnou platbou a posíláte příspěvky 
alespoň za 5 zaměstnanců, rádi vám poradíme, jak placení nákladově výhodou hromadnou platbou nastavit.  
Pokud máte v zasílání hromadných plateb nejasnosti, případně se vám zasílaná média vrací k opravě, rovněž nás 
neváhejte kontaktovat.  
 
 
 OBHÁJILI JSME OCENĚNÍ NEJLEPŠÍ PENZIJNÍ FOND V ČESKÉ REPUBLICE! 

………………………………………………..………………………………………………………………..…………………………………………..…………. 

mají naše fondy v doplňkovém 

penzijním spoření zhodnocení?  

Roční výkonnost 
fondů v % 2
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* 

Dynamický 2,16 5,81 3,01 

Vyvážený 1,07 3,54 2,04 

Konzervativní 0,36 1,33 0,43 

 

* zhodnocení k 4.12.2015 

VĚDĚLI JSTE, JAKÉ… 

* V případě výplaty na min. 10 let se výnosy nedaní. 

………………………………………………..………………………………………………………………..……………………………………………………. 
Produkt Způsob výplaty 

Daň z příspěvku 
zaměstnavatele 

Daň z výnosů 

Penzijní připojištění  
(Transformovaný fond) 

Jednorázové vyrovnání 15 % 15 % 

Doživotní penze 0 % 0 % 

Doplňkové penzijní 
spoření 

Penze na určenou dobu 0 %   15 % * 

 


