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OSNOVA

• Mimořádná platební schopnost 

• Regulační zdanění finančních institucí

• Daň z přidané hodnoty finančních služeb 

• Zdanění a dotování penzijních produktů • Zdanění a dotování penzijních produktů 

• Dotování stavebního spoření 

• Zbytečné finanční instituce: inkasní místa na 
dotace
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MIMOŘÁDNÁ PLATEBNÍ SCHOPNOST 

• „Reálný socialismus“ v ČSSR
– Individuálně stanovené odvody ze zisku bank a 

pojišťoven do státního rozpočtu 
• Náhrada i za daň z obratu? • Náhrada i za daň z obratu? 

– Zájem na tvorbě úspor (ekonomika nedostatku)
• Úhrnný finanční plán

• Zásada neziskovosti životního pojištění 
– Vysoká technická úroková míra v důchodovém pojištění

– Nízké správní náklady

• Znehodnocování úspor skrytou inflací 
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MIMOŘÁDNÁ PLATEBNÍ SCHOPNOST

• Reálný kapitalismus nejen v Česku
– Vysoká koncentrace bankovnictví a pojišťovnictví 

• Vysoké bariéry pro vstup do odvětví 

• Vysoké provize v pojišťovnictví

• Vysoké správní náklady• Vysoké správní náklady

• Vysoké zisky – většinou do zahraničí 

– Vysoké dotace vybraných finančních produktů 

– Zvláštní režimy hospodaření a regulace vybraných 
finančních institucí

– Velký vliv lobby, dobývání renty (rent-seeking) 

– Chybějící daně
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ZVLÁŠTNÍ DANĚ                                   
PRO FINANČNÍ SEKTOR

• Zdanění mimořádné platební schopnosti 
– Historie: i u nás (výdělková daň podniků veřejně účtujících)
– Dnes: Maďarsko 

• Regulační daně
– Daň z finančních transakcí (J. M. Keynes, 1936) pro Wall

Street
– Daň z finančních transakcí (J. M. Keynes, 1936) pro Wall

Street
• Nadměrná spekulace neinformovaných finančních obchodníků 

zvyšuje volatilitu 

– Daň z měnových transakcí (James Tobin, 1972) 
• Stabilizace měnového systému po Bretton Woods (omezení 

spekulací) 

– Daň jako nástroj financování selhání finančního trhu (2007-
2010)

• Bankovní daň (V. Británie, Německo, Francie, Korea)
• „Poplatek“ pro penzijní fondy (Irsko)
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IMF: 3 OPCE (2010) NA ŽÁDOST G20

• G20 (2009): a fair and substantial contribution toward 
paying for any burdens associated with government 
interventions to repair the banking system

• Financial stability contribution (FSC), Bank tax, Bank Levy: 
on financial institutions’ balance sheets 

– an insurance fund to bail them out in any future crisis rather than – an insurance fund to bail them out in any future crisis rather than 
making taxpayers pay for bailouts

– Obama na adresu Wall Streetu: „We want our money back and
we´re going to get it“

• Financial Crisis Responsibility Fee (2010): US$90 billion over 10 years 
from US banks with assets of more than US$50 billion

• Financial Activities Tax (FAT): on bank profits and bankers’ 
excessive remuneration packages 

• Financial Transaction Tax (FTT): on a broad range of financial 
instruments including stocks, bonds, currencies and 
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OBAMA: FINANCIAL CRISIS 
RESPONSIBILITY FEE (2010)
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ROBIN HOOD TAX (UK 2010)

• A UK based campaign for the Robin Hood tax was launched on 10 February 
2010 and is being run by a coalition of over 50 charities and organisations.

• A tax on banks that would give billions to tackle poverty and climate change, 
here and abroad.

• This tax on the financial sector has the power to raise hundreds of billions 
every year globally. It could give a vital boost to the NHS, our schools, and the 
fight against child poverty in the UK – as well as tackling poverty and climate 
change around the world
fight against child poverty in the UK – as well as tackling poverty and climate 
change around the world

• Robin Hood Taxes would take from the richest in society and give to those 
who need it. 

• It’s simple: the financial crisis and the recession have left a massive hole in 
the UK’s public finances. Jobs and public services are at risk in the UK while 
many other developed and developing countries face a similar struggle.

• But there is another way. Thousands of Robin Hood supporters believe that 
banks, hedge funds and the rest of the financial sector should pay their fair 
share to clear up the mess they helped create.
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DOTACE A CHYBĚJÍCÍ DANĚ                   
VE FINANČNÍM SEKTORU

• Chybějící regulérní daně 
– Daň z přidané hodnoty 

– Daň z příjmů právnických osob – Daň z příjmů právnických osob 
• České penzijní fondy 

• Dotace finančních produktů 
– Daňové výdaje 

– Přímé státní dotace (příspěvky)

2.6.2011 9Jaroslav Vostatek



DPH: ZDANĚNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

• Směrnice EU zatím nedovolují zdaňovat finanční služby 
– Zásadní nedostatek (z pohledu ekonomické teorie a politiky) 

• Řada zemí EU má náhradní daně za DPH z finančních 
služeb 
– Daně z úhrnu mezd– Daně z úhrnu mezd

– Pojišťovací daň 

• Náš návrh: daň z hrubého důchodu 
– Hrubý důchod = mzdy + zisk 

– Vysoké výnosy z investovaného kapitálu zřejmě umožňují 
jednorázové zavedení daně se sazbou 20 % 

– Roční výnos: min. 20 mld. Kč 
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FISKÁLNÍ STIMULACE          
PENZIJNÍHO SPOŘENÍ 

(Pramen: Whitehouse, 2006)
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FISKÁLNÍ STIMULACE A    
POJIŠTĚNOST (COVERAGE) 

(Pramen: Whitehouse, 2006)
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STÁTNÍ PODPORA:                      
SVĚTOVÉ STANDARDY

• Státní podpora soukromého důchodového pojištění nebo 
spoření je ve světě častá
– Nejjednodušší verze: časový odklad zdanění příjmu

• Placení pojistného či příspěvku nepodléhá dani z příjmů 
• Důchod vyplácený ze soukromého důchodového zabezpečení se 

zdaňuje
• Stejný daňový režim, jako má pojistné na sociální důchodové • Stejný daňový režim, jako má pojistné na sociální důchodové 

pojištění a důchody z tohoto pojištění
• Pokud v dané zemi existuje progresívní daň z příjmů, pak lze –

v typickém případě – předpokládat, že důchodce bude mít nižší 
příjmy a v důsledku tohoto i nižší sazbu daně z příjmů fyzických osob

• Rovný přístup ke srovnatelným produktům a jejich 
poskytovatelům
– Starobní zabezpečení mohou poskytovat nejen „penzijní 

fondy“, ale i životní pojišťovny, banky, stavební spořitelny a 
investiční společnosti
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PENZIJNÍ PRODUKTY                              
A ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ
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STÁTNÍ PODPORA:            
DEFORMAČNÍ PŮSOBENÍ

• Vlivu státních podpor na úspory obyvatelstva: Státní 
podpory úspory obyvatelstva spíše odvádějí 
(odklánějí), než vytvářejí (OECD 2004) 

• Státní podpora = veřejný výdajový program
– Přímá státní dotace (státní příspěvek)– Přímá státní dotace (státní příspěvek)
– Daňový výdaj (odpočet od daně, odpočet od základu daně)

• Každý veřejný výdajový program je v konkurenci 
s jinými výdajovými programy
– Státní podpora = politické rozhodnutí

• Vyšší zdanění, ekonomické dopady
• Názor: stavební spoření nelze zrušit, protože ho má většina poslanců 

• Vysoké dotace zcela zásadním způsobem deformují trh 
– Dobývání renty
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STÁTNÍ PODPORA PŘÍSPĚVKŮ 
ÚČASTNÍKA PP OD 2008

Příspěvek 
účastníka 

(Kč)

Státní 
příspěvek 

(Kč)

Úspora 
na dani 

(Kč)

Státní
podpora 

celkem (Kč)

Státní 
podpora 

celkem (%)

100 50 0 50 50 %

500 150 0 150 30 %

1000 150 75 225 23 %

1500 150 150 300 20 %

2.6.2011 Jaroslav Vostatek 16



STÁTNÍ PODPORA PŘÍSPĚVKŮ 
ZAMĚSTNAVATELE OD 2008 (PP, SŽP)

Příspěvek zaměstnavatele a srovnatelné zvýšení (snížení) mzdy                                
při nulovém dopadu na zaměstnavatele

Kč ročně / %

Příspěvek zaměstnavatele 24 000

Mzdové náklady 24 000

Pojistné na sociální a zdravotní pojištění – zaměstnavatel 6 090

Mzda hrubá 17 910Mzda hrubá 17 910

Pojistné na sociální a zdravotní pojištění – zaměstnanec 1 970

Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 600

Mzda čistá 12 340

Dotace (úspora daně z příjmů a pojistného) 11 660

Dotace v relaci k příspěvku zaměstnavatele 48,6 %

Dotace v relaci k hrubé mzdě 65,1 %

Dotace v relaci k čisté mzdě 94,5 %
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STÁTNÍ PODPORA PP A SŽP 2009

• Penzijní připojištění
– Příspěvky zaměstnavatele: 8,4 mld. Kč

• Státní podpora: 4 mld. Kč 

– Příspěvky účastníků: 27,2 mld. Kč 
• Státní příspěvek: 5,5 mld. Kč
• Daňové odpočty: ?• Daňové odpočty: ?

• Soukromé životní pojištění
– Příspěvky zaměstnavatele: 2,9 mld. Kč

• Státní podpora: 1,4 mld. Kč 

– Pojistné ?
• Státní podpora ?

• Státní dotace PP a SŽP: cca 10-15 mld. Kč ročně
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DOTACE PP A SŽP: OMEZIT ČI ZRUŠIT

• České penzijní připojištění má nejvyšší dotace (státní příspěvky) na 
světě 
– Rakousko: 8,5 % z ročního příspěvku (2011)

• Úlevy na daních u příspěvků zaměstnavatele na PP a SŽP představují 
dotaci cca 95 % k fiktivnímu alternativnímu zvýšení mezd

• Státní dotace PP a SŽP: cca 10-15 mld. Kč ročně 
• Vysoké dotace výrazně deformují trh PP a SŽP 
• Při dnešních správních nákladech jsou PP a SŽP bez státních dotací v 

zásadě neprodejné 
– Penzijní fondy a pojišťovny se v zásadě „dělí“ o státní dotace s klienty 

• Podstatně omezit dotace (na rakouskou úroveň), nebo je i v další 
fázi zrušit 

• Slovensko od 2011: státní podpora 3. pilíře (DDS a ŽP) 
– Zrušení: příspěvky občanů 
– Ponechání: příspěvky zaměstnavatele (návrh MF neprošel)
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STAVEBNÍ SPOŘENÍ

• Vznik po 1. světové válce v Německu a Rakousku: vzájemná 
pomoc  
– Nedostatek úspor, vysoká potřeba stavět domy
– Koncepce: 5-10 lidí spoří, aby 1 mohl stavět
– „Ohodnocovací číslo“ – klienti ve frontě na úvěr

• 90. léta: export produktu do 4 postkomunistických zemí• 90. léta: export produktu do 4 postkomunistických zemí
• Zastaralý produkt

– Řádné úvěry ze stavebního spoření (po ukončení cyklu) – jen 
nepodstatný zlomek úvěrů poskytovaných stavebními 
spořitelnami

– Typické úvěry („překlenovací“, „meziúvěry“) – klientovi se k nim 
„přibalí“ stavební spoření s vysokými státními dotacemi

– Dnes je ve světě dostatek úvěrových zdrojů na bydlení
• Čekání ve frontě na stavební úvěr nemá smysl
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STAVEBNÍ SPOŘENÍ

Státní příspěvek        
v Česku

Mld. Kč

2003 13,26

2004 15,34

2005 16,092005 16,09

2006 15,78

2007 14,98

2008 14,22

2009 13,26

2010 11,74
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STAVEBNÍ SPOŘENÍ:       
SOUČASNÁ VLÁDNÍ POLITIKA

• Peníze ze stavebního spoření pouze na bydlení
– Programové prohlášení vlády: "U nových smluv bude 

omezeno použití finančních prostředků výhradně na účely 
bydlení.“ 

• Snížení sazby státní podpory u všech smluv od 2011 na 
10 % (z vkladu až 20 000 Kč ročně) 10 % (z vkladu až 20 000 Kč ročně) 

• Zdanění úroků od 2011 (15 %) 
• Transformace stavebních spořitelen na běžné banky 

(Nečas) 
– Analogie: hypotéky (univerzální banka má licenci na 

hypotéky)
• Podobná politika na Slovensku
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STAVEBNÍ SPOŘENÍ

• Zásadní význam státní podpory 

• Bez státní podpory neprodejné
• Velký počet malých smluv – po 6 letech spoření 20 000 Kč 

ročně se naspoří necelých 150 000 Kč

• Stavební spoření je nutno řešit současně s • Stavební spoření je nutno řešit současně s 
penzijním připojištěním 

• Stavební spoření – dále snížit dotace (na 
rakouskou úroveň 3 % z vkladu), nebo je i v další 
fázi zrušit 

• Celková úspora: až 20 mld. Kč ročně vč. PP a SŽP
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LOBBISTICKÁ KONCEPCE          
REFORMY PP (2009)

• Nový produkt
– Eliminovat pojišťovací prvky

• Penze vyhradit pojišťovnám

– Ponechat pouze spoření („penzijní spoření“, PS) 
– Investiční riziko mají nést klienti 

• 3 fondy s různou mírou rizika• 3 fondy s různou mírou rizika

• Nové instituce
– „Penzijní společnosti“, které vytvářejí „účastnické fondy“

• Analogie investičních společností a podílových fondů
• Produkty, které mají prodávat, běžně prodávají životní pojišťovny

• Zbytečnost legislativy z věcného hlediska
– „Nové“ produkty běžně prodávají životní pojišťovny 

• Jediný důvod „reformy“: zachovat státní příspěvek
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KOMENTÁŘ: KONCEPCE          
REFORMY PP

• „Penzijní spoření“ a „penzijní společnosti“ nebudou levnější 
než penzijní připojištění a penzijní fondy
– Prosazované „inovace“ stávajícího produktu nevedou ke snížení 

nákladů
• Nabídka 3 (více) produktů zvyšuje náklady!
• Penze od soukromých pojišťoven jsou velmi drahé•

• Plný přesun investičního rizika na klienty:
– Nevhodný pro účely starobního zabezpečení (tedy pro klienty)
– Snazší prodej: argumentace možnými vysokými výnosy 

• … investment-linked contracts are not consistent with 
expensive agency systems. Thus long-term capital 
guarantees could be retained as a valuable long term 
policyholder benefit and as an acknowledgement of the 
ultimate purpose of the supplementary pension system.
(Světová banka, 2005)
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NÁVRH ZÁKONA                                   
O PENZIJNÍM SPOŘENÍ (2009)  

• Vymýšlení nových produktů bez průkazného efektu pro 
klienty

• Vymýšlení nových organizací bez odhadu jejich nákladů a 
mezinárodní konkurenceschopnosti
– Česko je malý trh, který není dostatečně konkurenční

• Dopad na státní rozpočet nespecifikován• Dopad na státní rozpočet nespecifikován
• Nekoordinace s konkurenčními produkty – zcela různé 

systémy státní podpory
– Soukromé životní pojištění
– Stavební spoření
– Podílové fondy

• Oficiálně sledovaný účel lze naplnit bez vzniku nových 
organizací a produktů
– Regulace investičního životního pojištění je dostatečná
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NOVÁ STÁTNÍ PODPORA: CUI BONO?

Zcela nový systém státní podpory penzijního spoření a 
připojištění:

• Státní příspěvek: stejné sazby, ale odpovídající výše 
příspěvků účastníka se posunuje o 200 Kč měsíčně 
– Drastické snížení státního příspěvku
– Zásadní koncepční změna: – Zásadní koncepční změna: 

• Dnes: relativně nejvyšší je státní příspěvek k nejnižšímu možnému 
měsíčnímu příspěvku 100 Kč (50 %)

• Nově: relativně nejvyšší státní příspěvek (24 %) je k nejvyššímu 
(„efektivnímu“) měsíčnímu příspěvku 500 Kč

• Nelogický průběh poskytovaných měsíčních příspěvků v intervalu 
300 – 700 Kč: nejdříve dochází k nárůstu relativního státního 
příspěvku a poté k jeho poklesu, což samozřejmě nelze logicky 
obhajovat

– Smysluplné by bylo změnit navrhovanou konstrukci státního příspěvku 
z klouzavě degresívní na proporcionální (např. 20 %)

• 3 nová zvýhodnění
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SNÍŽENÍ STÁTNÍCH PŘÍSPĚVKŮ 
PODLE NÁVRHU ZÁKONA (2009)

Příspěvek účastníka 
(Kč)

Státní příspěvek 
(Kč)

300 – 399 50 + 40 % z částky nad 300 Kč300 – 399 50 + 40 % z částky nad 300 Kč

400 – 499 90 + 30 % z částky nad 400 Kč

500 – 599 120 + 20 % z částky nad 500 Kč

600 – 699 140 + 10 % z částky nad 600 Kč

700 a více 150
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NOVÁ STÁTNÍ PODPORA: CUI BONO?

Zcela nový systém státní podpory PP a PS:
• Státní příspěvek
• 3 nová zvýhodnění

– Odpočty na dani z příjmů ponechány od roční výše 
příspěvků 6 000 Kč (500 Kč měsíčně)příspěvků 6 000 Kč (500 Kč měsíčně)

• u měsíčních příspěvků v rozmezí 500 – 700 Kč: souběh daňového 
zvýhodnění se státním příspěvkem

– Zavedení systému faktického nezdaňování penzí 
z penzijního připojištění a spoření (vysoké nezdanitelné 
minimum jako u veřejného starobního důchodu)

– Zvýšení hranice daňové uznatelnosti příspěvků 
zaměstnavatele na PP/PS a soukromé životní pojištění z 
24 000 Kč na 36 000 Kč ročně
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NOVÁ STÁTNÍ PODPORA                 
PODLE NÁVRHU ZÁKONA (2009)

Příspěvek 
účastníka 

(Kč)

Státní 
příspěvek 

(Kč)

Úspora 
na dani 

(Kč)

Státní
podpora 

celkem (Kč)

Státní 
podpora 

celkem (%)

300 50 0 50 17 %

700 150 30 180 26 %

1000 150 75 225 23 %

1500 150 150 300 20 %
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REPLIKA NÁVRHU ZÁKONA (2011)

• Kdo si nebude měsíčně spořit alespoň 300 Kč, 
nedostane státní podporu. 

• Při měsíčním příspěvku účastníka 300 - 1 000 
Kč má státní podpora nově činit 90 Kč plus 20 Kč má státní podpora nově činit 90 Kč plus 20 
% z částky přesahující 300 Kč. 

• Jestliže bude účastník spořit alespoň 1 000 Kč 
měsíčně, má státní podpora činit 230 Kč.

• Na novém systému by tak vydělali všichni, 
kdo si budou spořit více než 600 Kč měsíčně. 
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ZBYTEČNÉ FINANČNÍ INSTITUCE

• České penzijní fondy
= jednoproduktové specializované životní pojišťovny, 

ignorující právo EU a české pojistné právo
• Řešení: transformace na životní pojišťovny podle práva EU

– Sloučení se sesterskou pojišťovnou je záležitostí majitelů 

• České stavební spořitelny• České stavební spořitelny
= jednoproduktové specializované banky s preferovaným 

postavením (povinné rezervy, produkt)
• Řešení: transformace na univerzální banky s licencí na 

poskytování stavebního spoření (analogie licence na 
hypoteční úvěry)

– Licenci univerzální banky si mohou opatřit 
– Sloučení se sesterskou bankou je věcí majitelů
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Děkuji za pozornost 

jaroslav.vostatek@vsfs.czjaroslav.vostatek@vsfs.cz

jvostatek@volny.cz
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