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Druhý pilíř penzijní reformy skončil. Co se bude dít dál?

Na začátku roku skončil druhý pilíř důchodového spoření. Lidé, kteří v něm spořili, 
o své peníze nepřijdou, dostanou je do konce roku zpět. Proces ukončení se týká 
necelých 84 tisíc účastníků důchodového spoření, kteří mají ve fondech naspořené 
přibližně tři miliardy Kč. 

„Do konce března dostanou lidé od penzijních společností dopis s podrobnými instrukcemi, 
do konce září pak musí sdělit, jakým způsobem si přejí peníze vyplatit,“ uvedla ministryně 
práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Penzijní společnosti začnou prostředky vyplácet 
od poloviny října. Výplata bude osvobozena od daně z příjmů. 

Jednotlivé kroky budou probíhat následovně:
 Leden 2016 – poslední odvod pojistného na důchodové spoření za zaměstnance, 

nicméně doplatky a platby OSVČ za rok 2015 mohou probíhat až do konce června 2016.
 Březen 2016 – do konce března obdrží účastníci dopis od penzijních společností 

s informacemi o ukončení důchodového spoření, o možnostech vypořádání naspořených 
prostředků a s výzvou, aby sdělili zvolený způsob výplaty a údaje pro platbu.

o Účastník si může nechat všechny prostředky vyplatit na osobní účet nebo 
poštovní poukázkou.

o Účastník si může převést naspořené prostředky do tzv. III. pilíře (penzijního 
připojištění nebo doplňkového penzijního spoření).

 Červenec 2016 – zrušení důchodových fondů ze zákona, likvidace důchodových fondů.
 Září 2016 – do konce září musí účastníci sdělit vybraný způsob vypořádání a údaje 

potřebné pro platbu.
 Říjen 2016 – od 15. října mohou penzijní společnosti zahájit výplatu prostředků 

účastníkům. 
 Prosinec 2016 – konec prosince je poslední termín pro vypořádání prostředků 

penzijními společnostmi.
o Pokud účastník nesdělí, jak chce vyplatit prostředky z důchodových fondů, budou 

převedeny na účet u finanční správy a účastník se bude moci o ně přihlásit 
později (nebude-li mít nedoplatky na jiných daních).

Ministryně Marksová již dříve uvedla, že ukončení druhého pilíře bylo nutné především kvůli 
tomu, že odváděl obrovské částky z pilíře prvního. Veřejné rozpočty jeho zrušením ušetří 
v dalších letech stovky milionů korun. Vláda se k ukončení II. pilíře zavázala v koaliční 
smlouvě. 
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