Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 494 – zákon, kterým se mění některé zákony v
souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
K ČÁSTI DVACÁTÉ ŠESTÉ - Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření, ve znění
pozdějších předpisů
V Čl. XXIX se za novelizační bod č. 5 vkládá nový novelizační bod č. 6, který zní:
„6. V § 25 se za odstavec 3 doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Částečné odbytné do výše jedné poloviny hodnoty prostředků účastníka bez příspěvků
zaměstnavatele zaplacených za účastníka a po odečtení poměrné části poskytnutých
státních příspěvků náleží účastníkovi v roce, kdy dosáhl věku 18 let, pokud spořící doba
trvala nejméně 120 kalendářních měsíců a během posledních 24 kalendářních měsíců
nedošlo k převodu prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti. Podáním žádosti ani
výplatou částečného odbytného smlouva účastníka o doplňkovém penzijním spoření
nezaniká. Státní příspěvek poukázaný penzijní společnosti ve prospěch účastníka zůstává
součástí prostředků účastníka; ustanovení § 18 odst. 3 se nepoužije. Není-li stanoveno jinak,
platí pro částečné odbytné ustanovení tohoto zákona o odbytném.“.“
Zbývající novelizační body přečíslovat.
Odůvodnění:
Z důvodu většího zatraktivnění dobrovolného penzijního připojištění (tzv. třetí pilíř
důchodového systému) a v návaznosti na PN č. 3 poslance Václava Votavy, který byl načten
jako sněmovní dokument č. 2898 se navrhuje částečné odbytné navýšit z jedné třetiny
hodnoty prostředků účastníka až do výše jedné poloviny hodnoty prostředků účastníka bez
příspěvku zaměstnavatele zaplacených za účastníka. Dále se navrhuje neodečítat poměrnou
část poskytnutých státních příspěvků a nevracet je do státního rozpočtu, ale ponechat je
nadále na spořícím účtu účastníka.
Záměrem návrhu na další zatraktivnění dobrovolného penzijního připojištění je nabídnout
možnost penzijního připojištění co nejširšímu okruhu účastníků. Zároveň však je třeba
ponechat účastníkům možnost disponovat přiměřeně velkou částí naspořených prostředků
pro různé životní situace, které mnohdy nelze předvídat a přitom ponechat atraktivitu třetího
pilíře důchodového systému, kde je zachování státního příspěvku rozhodující stimul pro
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