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Změny v III.pilíři – DPS (doplňkové penzijní 

spoření)

• Platnost od 1.1.2017 – tedy pro daňové přiznání za 2016 (platby příspěvků v roce 

2016) nelze použít

• Navrácení fixního věku 60 let pro nárok na výběr dávek i pro nové DPS (dříve věk 

odchodu do penze)  - nyní stejně jako transformované fondy (původní penzijní 

připojištění)

• Zvýšení daňových odpočtů u doplňkového penzijního spoření (DPS) - až 24 000 Kč / 

ročně při spoření 3 000 Kč / měsíčně

• Zvýšení hranice pro daňovou úlevu pro zaměstnavatele - na 50 000 Kč / ročně (dříve 

30 000 Kč) – u DPS i Životního pojištění

• Výplaty penze z fondu delší než 10 let budou osvobozeny od daně z výnosů

• Zůstává výše státního příspěvku a u účastnických fondů (nových) neexistence 

výsluhové penze (po 15 letech lze polovinu prostředků vybrat)
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• Zrušení minimálního vstupního věku  - možnost uzavírat smlouvy na děti 

– rodiče mohou se smlouvou disponovat bez souhlasu soudu (na rozdíl od stavebního 

spoření)

• Částečné odbytné - u smluv na děti je v 18 letech možný výběr až 1/3

naspořených prostředků 

– 1/3 prostředků bez příspěvků zaměstnavatele a po odečtení poměrné části 

poskytnutých státních příspěvků

– podmínkou je spořící doba min. 120 měsíců a během posledních 24 měsíců nedošlo k 

převodu prostředků k jiné penzijní společnosti

Změny v III.pilíři - DPS
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Ukončení II. pilíře - důchodového spoření 

• Zákon č. 376/2015 Sb. o ukončení důchodového spoření – účinnost 1. 1. 2016

• Provedení poslední platby zaměstnavatelem na II. pilíř proběhne v lednu 2016, jakožto 

odvod z výplaty za prosinec

• OSVČ si naposledy odvody do II. pilíře zohlední v daňovém přiznání za rok 2015

• Penzijní společnosti jsou povinny do dne 31. března 2016 zaslat účastníkům oznámení 

o postupu při ukončení důchodového spoření:

– o způsobu a lhůtě vyplacení prostředků klienta

– o povinnostech klienta písemně sdělit penzijní společnosti zvolený způsob vyplacení a 

popřípadě číslo účtu, na které mají být prostředky převedeny

– o změně způsobu investování důchodových fondů

– o možnostech doplacení pojistného na důchodové pojištění za dobu účastní na 

důchodovém spoření 

• Penzijní společnosti jsou zároveň povinny zaslat bezplatně účastníkům výpis

důchodového spoření za kalendářní rok 2015, nejpozději do dne 31. března 2016
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• Nároky účastníků - vyplacení prostředků následujícím způsobem:

– převedením na účet klienta, nebo zasláním poštovního poukazu,

– převedením na doplňkové penzijní spoření (III. pilíř) klienta.

• Do dne 30. září 2016 sdělí každý účastník dané penzijní společnosti způsob výplaty, 

který si k vyplacení naspořených prostředků zvolil.

• Výplata prostředků musí dle zákona proběhnout ve lhůtě od 15. října 2016 do 31. 

prosince 2016.

• Prostředky vyplacené účastníkovi při ukončení II. pilíře jsou osvobozeny od daně 

z příjmů.

• Jak naložit s vyplacenými prostředky

– Část čtvrtá zákona o ukončení důchodového spoření popisuje detailně způsob doplacení 

pojistného na důchodové pojištění, které bylo vyvedeno z I. pilíře do II. pilíře penzijního 

systému ČR. 

– Doplacení důchodového pojistného (I.pilíře) Swiss Life nedoporučuje !

Ukončení II. pilíře - důchodového spoření 



The future starts here.


