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Stanovisko 
 

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém 
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 (sněmovní tisk č. 589) 
 

Vláda na své schůzi dne 29. února 2012 projednala a posoudila návrh zákona, 
kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém 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 (sněmovní tisk č. 589), a vyslovila 
s tímto návrhem nesouhlas z následujících důvodů: 
 

Důchodový systém jako celek je systém dlouhodobý a efekty reformních 
opatření se projevují s relativně velkým odstupem; to mj. vyžaduje, aby se jeho změny 
prováděly v dostatečném časovém předstihu. Rizika uvedená ve zdůvodnění návrhu ve 
vazbě na ekonomickou situaci v roce 2013 nebudou, resp. nemusí být v roce 2016 
příliš odlišná a sama o sobě tedy nemohou být důvodem pro odložení účinnosti 
zákona. Celoživotní důchodové spoření je pro českou společnost se stárnoucí 
demografickou strukturou velmi potřebné. Na rozdíl od současného penzijního 
připojištění a od roku 2013 doplňkového penzijního spoření totiž důchodové spoření 
svým pojetím poskytuje větší záruku, že účastníci do důchodového věku naspoří 
prostředky poskytující významný příspěvek k důchodu. Nezbytná reforma penzijního 
systému je jedním z nejdůležitějších cílů vládního programového prohlášení.  
 

Mimo výše uvedené podstatné výhrady obsahuje návrh zákona také nedostatky 
legislativního charakteru, které znemožňují jeho zařazení do systému norem 
upravujících důchodové pojištění, důchodové spoření a penzijní spoření. Schválení 
návrhu na odložení účinnosti zákona č. 428/2011 Sb. by totiž vedlo ke stavu, kdy by se 
stalo fakticky neproveditelné doplňkové penzijní spoření podle zákona č. 427/2011 
Sb., o doplňkovém penzijním spoření, jehož účinnost se nenavrhuje odložit a který 
nabude účinnosti dnem 1. ledna 2013. Zákon č. 428/2011 Sb. je totiž společným 
„změnovým“ zákonem, obsahuje tedy nejen změny právních předpisů související 
s přijetím zákona č. 426/2011 Sb., ale také změny vyvolané schválením zákona 
č. 427/2011 Sb.  
 
 


