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Abstrakt: Stať se zabývá problematikou daňových stimulů určených 

na podporu příspěvků na penzijní a životní pojištění v kontextu zabezpečení 

na stáří a vyhodnocuje daňovou podporu zaměstnaneckých benefitů 

(příspěvků na životní a penzijní pojištění) v Moravskoslezském kraji. Vychází 

z primárního výzkumu, realizovaném v roce 2016 formou dotazníkového 

šetření. Stať se také opírá o sekundární statistická data Finanční správy ČR, 

vycházející z agregovaných údajů podaných daňových přiznání za období let 

2005 – 2015. Příspěvky zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění jsou 

výhodným zaměstnaneckým benefitem, vlastní příspěvky pak z pozice 

nezdanitelné částky základu daně nejsou pro poplatníka motivující. 

Pro mladou generaci není tato forma spoření atraktivní pro jejich nízkou 

likviditu a nízké zhodnocení dlouhodobě spořených finančních prostředků. 

Rovněž pro občany s nižšími příjmy nemají daňové úlevy význam, neboť tato 

skupina obyvatelstva platí malou popř. žádnou daň vzhledem k vysokým 

slevám na dani.  

 

Klíčová slova: daňové úlevy, zaměstnanecké benefity, důchodová politika, 

životní pojištění, penzijní připojištění  

 

Abstract: The article deals with the issue of tax incentives designed to support 

pension and life insurance contributions in the context of old age insurance 

and evaluates tax support for employee benefits (life and pension insurance) 

in the Moravian-Silesian Region. It is based on primary research conducted 

in 2016 in the form of a questionnaire survey. The research also relies on the 

evaluation of secondary statistical data of the Financial Administration of the 

Czech Republic, based on the aggregated data of the tax returns submitted for 

the period 2005-2015. Employer's contributions to pension and life insurance 
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are a beneficial employee benefit, but own contributions as the non-taxable 

amount of the tax base are not motivated for the taxpayer. For younger 

generation, this form of savings is not attractive for their low liquidity and 

low appreciation of long-term savings. Also, for lower-income citizens, tax 

relief is not important, as this group of people pays low or no tax, because 

there are high tax credits.  

 

Keywords: tax relief, employee benefits, retirement policy, life insurance, 

pension insurance 
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1 ÚVOD 

Zaměstnanecké benefity patří k efektivním nástrojům, které přispívají 

ke spokojenosti zaměstnanců, zvyšují morálku, zlepšují zaměstnanecký nábor, 

zvyšují produktivitu, a nakonec pozitivně ovlivňují firemní zisky (Brinker, 

2010). Představují finanční i nefinanční odměny a efekt procesu odměňování 

musí mít vysoký účinek pro dosažení spokojenosti zaměstnanců i akcionářů 

společnosti (Berber, 2012).  V rámci těchto benefitů významné postavení 

v ČR zaujímají finanční příspěvky na penzijní připojištění či doplňkové 

penzijní spoření nebo na soukromé životní pojištění. Záměrem těchto 

daňových stimulů je ovlivnit chování poplatníků v kontextu cílů vládní 

politiky finančního zabezpečení občanů na stáří.  

Zaměstnanecké výhody byly poprvé organizovaně řešeny v USA počátkem 

60. let, v rámci kvalifikovaných penzijních plánů s předpokladem daňové 

výhody ve formě daňového osvobození (Serota, 2014). V současnosti existuje 

řada zaměstnaneckých výhod a podle studií o ně vykazují mladí zaměstnanci 

mnohem větší zájem, než starší generace. Svůj zájem směřují především 

na ty, které je chrání při různých životních rizicích. Jsou opatrnější při výběru 

svého finančního portfolia a více se zaměřují na plánování budoucnosti 

(Howe, 2014). Brenner (2010) ve své studii píše o snaze amerických firem 

získávat a udržet zkušené starší zaměstnance cílenými programy 

zaměstnaneckých benefitů, které bere jako investici do lidského kapitálu, 

definovanou praktickými znalostmi, získanými dovednostmi a schopnostmi 

jednotlivců, kteří jsou ceněni na trhu práce. Branham (2009) poukazuje 

na nárůst potřeby zaměstnaneckých výhod v období 90. let, kdy se talent stal 

vzácným zdrojem z důvodu nárůstu pracovních míst. V zemích s vyspělou 

ekonomikou je kladen hlavní důraz na podporu úspor pro období penze 
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a podporu oblasti zdravotní péče (Mulvaney, 2011). Vales (2014) upozorňuje 

i na subjektivní vnímání pracovní spokojenosti, které se odvíjí od kulturních 

hodnot a norem jednotlivců a mění se i v čase. Celková odměna je tak 

souhrnem všech přímých, nepřímých vnitřních i vnějších odměn (Armstrong, 

2007; Zhou et al., 2009; Kimanzi, 2013).  

2 DAŇOVÉ STIMULY V KONTEXTU ZABEZPEČENÍ 

STÁŘÍ V ČR 

Současná společnost je charakteristická rychle se měnící demografickou 

situací a prodlužováním lidského věku. Starší lidé jsou přínosem svými 

zkušenostmi a znalostním potenciálem pro mladší generaci zejména ve vztahu 

k vykonávání odborných pracovních činností. Velký důraz je tak kladen nejen 

na politiku zaměstnanosti, ale i související důchodovou politiku. Za produkty 

podporované ze strany státu, které slouží k zajištění na stáří, lze považovat 

penzijní pojištění a životní pojištění, s možností navýšení úspor vklady 

zaměstnavatelů. Ty patří mezi atraktivní zaměstnanecké benefity, kdy daňová 

optimalizace je jedním z hlavních měřítek. Řadí se mezi optimální, protože 

na straně zaměstnance jsou osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti 

a nezahrnují se do vyměřovacího základu pro výpočet sociálního 

a zdravotního pojištění a současně jsou na straně zaměstnavatele výdajem, 

který snižuje základ daně z příjmů. 

Od roku 2013 do roku 2016 činil limit částky pro osvobození od daně 

z příjmů u zaměstnanců na příspěvky zaměstnavatele souhrnem na penzijní 

pojištění a soukromé životní pojištění 30 000 Kč ročně.  Na straně 

zaměstnavatelů tyto příspěvky byly daňově uznatelným výdajem v jakékoli 

výši, avšak pouze do limitu 30 000 Kč zaměstnavatel neodváděl 

za zaměstnance zdravotní a sociální pojištění. Od r. 2017 (v souvislosti 

se zrušením II. pilíře penzijního systému) se zvyšuje limit pro osvobození 

příspěvku zaměstnavatele na penzijní pojištění a životní pojištění placené 

zaměstnancům z 30 000 Kč na 50 000 Kč ročně.  

Daňové úlevy ve formě nezdanitelné části ze základu daně na penzijní 

pojištění se v daňové legislativě poprvé objevily v r. 2000 a na soukromé 

životní pojištění v roce 2001. Během let se příslušnými novelami měnila výše 

maximálních limitů pro jejich odpočet. Pro rok 2017 je u životního pojištění 

stanoven limit maximálního odpočtu na zaplacené pojistné ve výši 24 000 Kč. 

U penzijního pojištění je maximální limit odpočtu na vlastní příspěvky také 

ve výši 24 000 Kč, avšak jedná se o příspěvky, které jsou na penzijní pojištění 
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vkládány nad rámec částky, od které náleží maximální státní příspěvek, 

tj. nad 1000 Kč měsíčně. 

3 CÍL A METODIKA  

Příspěvek hodnotí daňovou podporu zaměstnaneckých benefitů, 

poskytovaných formou příspěvků zaměstnancům na životní a penzijní 

pojištění v Moravskoslezském kraji (dále MSK) a posuzuje rozsah jejich 

využívání. Vychází z primárního výzkumu, který byl realizován v roce 2016 

formou dotazníkového šetření na téma „Vliv daňových úlev na poplatníky 

daně v ČR.“ Dotazníkové šetření bylo provedeno na území České republiky 

a dále samostatně pro MSK.  

Za základní soubor bylo stanoveno ekonomicky aktivní obyvatelstvo ČR. 

Bylo využito výběrového šetření pomocí tzv. náhodného procesu. Samotný 

výběr respondentů se provádí tak, aby o vybrání rozhodovala náhoda (Kozel, 

2006). Bylo tak osloveno 1372 respondentů ČR a získáno 1050, tj. 77 % 

relevantních odpovědí. Výsledná skladba respondentů ČR byla tvořena 

převážně zaměstnanci (87 %) a 13 % podnikajícími fyzickými osobami. 

V rámci MSK pak bylo osloveno 300 respondentů a získáno 237 relevantních 

odpovědí (79 %), přičemž respondentů – zaměstnanců bylo 97 %. Velikost 

firem zaměstnavatelů, u nichž respondenti mají zaměstnavatelský poměr, 

je daná počtem zaměstnanců. Jejich rozložení dle odpovědí respondentů 

je uvedeno na Obr. 1.  

Obrázek 1: Velikost firem zaměstnavatelů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Příspěvek také posuzuje celkový přístup daňových poplatníků – fyzických 

osob k vlastnímu spoření v rámci finančních produktů penzijního a životního 

pojištění a to na základě uplatňování nezdanitelné části základu daně 
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na příspěvky na životní a penzijní pojištění, vyplývající ze sekundárních 

statistických dat Finanční správy ČR, která vycházejí z agregovaných údajů 

podaných daňových přiznání (dále jen DAP) za období let 2005 – 2015. Tato 

data mají ale pouze omezenou vypovídací schopnost, a to z důvodu, že řada 

poplatníků, zejména zaměstnanců, nepodává daňové přiznání a odpočty 

si uplatňují v rámci ročního zúčtování záloh u svých zaměstnavatelů, popř. 

může být daňový subjekt ve ztrátě, či hodnota příspěvků na penzijní a životní 

pojištění nevyhovuje zákonným limitům, a tudíž ji nelze uplatnit jako daňově 

odečitatelnou položku. Podnikatelů, podnikajících na základě živnostenského 

oprávnění s povinností podat daňové přiznání je průměrně 1,28 tis. a tvoří 

66,1 % celkového souboru. Nepodnikatelé, kteří taktéž podávali daňové 

přiznání, zastupují zbylých 33,9 % (FSČR, 2017). Skladba zkoumaného 

souboru je v tomto případě odlišná, oproti souboru respondentů 

dotazníkového šetření, neboť základní jednotkou je zde především podnikatel. 

Pro prokázání vztahu mezi poskytováním příspěvků na penzijní a životní 

pojištění zaměstnancům a velikostí firmy zaměstnavatele ze získaných 

kvalitativních znaků z dotazníkového šetření je využit Chí-kvadrát test. 

Na základě kontingenčních tabulek absolutních a hypotetických četností, 

je propočtena testovací statistika pro Chí-kvadrát test podle vztahu: 

 

 

(1) 

kde  jsou absolutní četnosti a hypotetické četnosti. 

Kritický obor je dán vztahem: 

   (2) 

přičemž kritická hodnota rozdělení  o stupních volnosti                            

df =(s-1).(r-1) a hladině významnosti α = 0,05 je vypočtena pomocí MS Excel 

s použitím funkce CHIINV(α;df).  Pro ověření správnosti je pomocí funkce 

CHITEST provedena signifikace Chí-kvadrát testu výpočtem p-value, která je 

porovnána se zvolenou hladinou významnosti α = 0,05. V případě                  

p-value < 0,05 je zamítnuta nulová hypotéza.  

Síla vztahu je ověřena pomocí Cramérova kontingenčního koeficientu, který 

je dán vztahem: 
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(3) 

kde n je počet pozorování a h je menší z dvojice čísel r-1, s-1, kde r je počet 

řádků kontingenční tabulky a s je počet sloupců kontingenční tabulky. 

Cramérův koeficient nabývá hodnoty <0;1> Čím blíže je jedné, tím 

je závislost silnější. (Řezanková, 2011) 

4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Dle dotazníkového šetření příspěvky na životní a penzijní pojištění v MSK 

poskytuje 55,51 % zaměstnavatelů (Obr. 2). Nejvíce zaměstnavatelů v MSK 

přispívá pouze na penzijní pojištění (30,93 %) a to s využitím maximálních 

daňových výhod, tj. do 2 500 Kč měsíčně. Pouze na životní pojištění přispívá 

7,63 % zaměstnavatelů a 16,1 % zaměstnavatelů pak přispívá jak na životní 

pojištění, tak i na penzijní pojištění, a to v souhrnu do 2 500 Kč měsíčně.  

Příspěvky nad částku v souhrnu na penzijní pojištění a životní pojištění vyšší 

než 2 500 Kč měsíčně, tj. více než stanovený daňově zvýhodněný limit 

30 000 Kč ročně, poskytuje 0,85 % zaměstnavatelů.  Od roku 2017 dochází 

k navýšení limitu částek pro příspěvky zaměstnavatelů na 50 000 Kč, 

což představuje částku 4 166 Kč měsíčních příspěvků a je otázkou, do jaké 

míry bude nová vyšší hranice pro zaměstnavatelské příspěvky využita.   

Obrázek 2: Příspěvky zaměstnavatelů na penzijní a životní pojištění v MSK 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Chí-kvadrát testem byla testována závislost mezi poskytováním příspěvků 

na penzijní pojištění a životní pojištění zaměstnancům a velikostí firmy 

zaměstnavatele, dané počtem zaměstnanců. Byla stanovena nulová hypotéza 

H1₀: poskytování příspěvků na penzijní pojištění a životní pojištění 

zaměstnancům nezávisí na velikosti firmy a alternativní hypotéza H1A: 

poskytování příspěvků na penzijní pojištění a životní pojištění zaměstnancům 

je na velikosti firmy závislé. Na základě výsledků uvedených v Tab. 1 je 
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zamítnuta nulová hypotéza o nezávislosti a přijata alternativní hypotéza. 

Poskytování firemních benefitů ve formě příspěvků na penzijní pojištění 

a životní pojištění zaměstnancům je závislé na velikosti firmy zaměstnavatele. 

Podle Cramérova koeficientu se jedná o středně silnou závislost, přičemž 

z odpovědí respondentů vyplynulo nejčastější poskytování příspěvků 

na penzijní či životní pojištění u firem s více než 250 zaměstnanci. 

Tabulka 1: Chí-kvadrát test pro H1₀ 

Chi-Square 37,568 α 0,05 df 5 

CHIINV(α;df)   11,0705 p-value 4,6E-07 
 

0,3989 

Zdroj: vlastní zpracování 

V roce 2015 dochází k precizaci daňové legislativy jako reakce na účelové 

chování daňových poplatníků. Ministerstvo financí uvedlo: „…Životní 

pojištění se stalo nástrojem pro výplaty části odměn zaměstnanců mimo 

standardní zdanění a zejména mimo systém sociálního a zdravotního 

pojištění. Namísto spoření na stáří je tak daňová úleva poskytována v situaci, 

kdy jsou příspěvky od zaměstnavatele zaměstnanci pravidelně bezprostředně 

vybírány… Změna v oblasti podpory soukromého životního pojištění je činěna 

v kontextu snahy navrátit tomuto daňovému benefitu původní charakter, tedy 

podporovat spoření na stáří...“ (MFČR, 2015).  Pro stát to znamenalo vysoké 

krácení odvodů z daní a pojištění a dále se míjely důvody, pro které byly 

daňové úlevy do zákona vpraveny, tedy podpora spoření na období, kdy již 

poplatníci nejsou výdělečně činní.  

Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že v MSK byla vyplácena část mzdy 

jako příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění s možností pravidelného 

výběru této částky zaměstnancem u 8 % respondentů (Obr. 3). U těchto 

respondentů zaměstnavatelé využívali benefit ve formě finančního příspěvku 

na životní pojištění s cílem ušetřit na odvodech zdravotního a sociálního 

pojištění. Pro firmy s větším počtem zaměstnanců se tak mohlo jednat 

o značné úspory. Při měsíčním příspěvku 2 500 Kč se v případě 100 

zaměstnanců jednalo o 1,02 mil. Kč za rok. Zaměstnanci naopak mohli 

využívat příspěvek v plné výši, neboť jej neměli zatížený daňovými odvody.  
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Obrázek 3: Příspěvky zaměstnavatelů na životní pojištění v MSK vyplácené 

jako část mzdy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Závislost poskytování příspěvků na životní pojištění jako část mzdy 

na velikosti firmy nebyla prokázána. Na základě výsledků uvedených 

v Tab. 2 nelze zamítnout nulovou hypotézu H20: poskytování příspěvků 

na životní pojištění jako část mzdy je nezávislé na velikosti firmy.  

Tabulka 2: Chí-kvadrát test pro H2₀ 

Chi-Square 2,663 α 0,05 df 2 

CHIINV(α;df)   5,991 p-value 2,6E-01 
 

- 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z důvodů zneužívání příspěvků na životní pojištění byly s platností od roku 

2015 novelou daňového zákona zpřísněny podmínky pro daňové zvýhodnění 

soukromého životního pojištění, které musí kromě původních podmínek 

(tj. splnění doby trvání pojistné smlouvy minimálně 5 let s koncem minimálně 

v 60. letech) splňovat i podmínku znemožnění výplaty jiného příjmu, než je 

pojistné plnění. Již není dále možné využívat daňových zvýhodnění 

soukromého životního pojištění a současně mít možnost uskutečnit částečný 

odkup finančních prostředků. 

Na základě těchto legislativních změn se museli daňoví poplatníci do konce 

roku 2014 rozhodnout, zda u svých pojistných životních smluv chtějí 

zachovat podmínky částečného odkupu finančních prostředků, nebo zachovat 

možnost i nadále uplatňovat daňové výhody s tím, že se vzdávají možnosti 

částečně odkupovat své naspořené finance, či smlouvu zrušit dříve než 

ve svých 60. letech. Na základě jejich rozhodnutí pak pojišťovna vystavila 

dodatky smluv, které potvrzují jejich daňovou uznatelnost.  

Bylo tedy pouze na zaměstnanci, jak k zaměstnaneckému benefitu přistoupí. 

Zda je ochoten zaměstnavatelovy příspěvky danit a mít možnost přístupu 

k těmto svým finančním prostředkům navíc, nebo zda se rozhodl 

pro dlouhodobější efekt, tedy výběr naspořené částky až ve svém 
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důchodovém věku a využívat daňové výhody. Přispívá-li nadále 

zaměstnavatel na smlouvy umožňující částečný odkup financí, příspěvek 

se daní stejně jako mzda.  

V MSK má dle dotazníkového šetření smlouvu životního pojištění sjednáno 

58,48 % respondentů.  Z nich se pro smlouvy umožňující daňové úlevy 

a zamezující tak průběžný odkup naspořených částek rozhodlo 52,2 % 

respondentů (Obr. 4). Ostatní respondenti (47,8 %) volili variantu bez 

daňových výhod, která jim i nadále umožňuje částečné výběry naspořených 

peněz, popřípadě rušit předčasně smlouvy bez daňových sankcí. Poskytování 

benefitu v podobě příspěvku na životní pojištění na takovéto smlouvy je pak 

ale nevýhodné jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele. 

Obrázek 4: Členění smluv životního pojištění dle možnosti uplatnění daňových 

úlev 

Zdroj: vlastní zpracování 

Stejné legislativní změny měly také dopad na daňové zvýhodnění v rámci 

odpočtů nezdanitelných částí základu daně na životní pojištění, které 

zvýhodňuje vlastní vklady daňových poplatníků. Dle údajů Finanční správy 

ČR (Tab. 3) lze u životního pojištění mezi lety 2014 a 2015 zaznamenat 

pokles využití odpočtu nezdanitelné části daně daňovými poplatníky 

o 5,2 procentních bodů. V roce 2007 tento odpočet využilo téměř 40 % 

daňových poplatníků ze všech podaných daňových přiznání, v roce 2015 bylo 

zaznamenáno využití nezdanitelné části daně na životní pojištění u 23 % 

poplatníků. Od roku 2010 také klesala průměrná výše těchto odpočtů 

na jednoho daňového poplatníka. O životní pojištění jako jedné z možností 

vytváření úspor na stáří, podporované státem daňovým zvýhodněním, daňoví 

poplatníci podle vývoje uplatňování odpočtu nezdanitelné části daně 

ve sledovaných letech ztrácí zájem. 
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Tabulka 3: Životní a penzijní pojištění dle daňových přiznání 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Životní  

pojištění 

průměrný odpočet na poplatníka (Kč) 

7 042 7 017 7 187 7 894 7 939 7 954 7 906 7 770 7 710 7594 7326 

využití možnosti odpočtu na životní pojištění (%) 

36,3 38,2 39,7 36,4 35,0 33,7 32,8 32,3 31,4 28,2 23,0 

Penzijní  

pojištění 

průměrný odpočet na poplatníka (Kč) 

9 057 9 032 9 109 9 302 9 171 9 162 9 128 8 464 8 783 9182 8482 

využití možnosti odpočtu na penzijní pojištění (%) 

10,5 11,5 12,6 13,9 13,5 13,1 12,6 14,2 10,3 9,4 9,6 

Zdroj: FSČR, 2017. Vlastní výpočty. 

U penzijního pojištění, přestože je finančním produktem, jehož úlohou 

je prioritně vytváření úspor pro důchodový věk, lze z dat Finanční správy 

ČR vysledovat podstatně nižší míru využívání možnosti odpočtu 

nezdanitelných částí daně než u životního pojištění. Přitom stát penzijní 

pojištění podporuje jednak daňovými úlevami v případě vlastních vkladů 

i vkladů zaměstnavatelů a jednak státními příspěvky.   

Od roku 2005 až do roku 2008 je procentuální využití nezdanitelné části daně 

na penzijní pojištění každoročně narůstající. Také průměrná výše odpočtu 

na jedno daňové přiznání narůstá. Po roce 2008 ale dochází k poklesům, 

které mohly být zapříčiněny daňovou reformou, kdy mimo jiné byla zrušena 

progresivní sazba daně zavedením jednotné sazby daně ve výši 15 % 

a souběžně dochází k radikálnímu navýšeni slev na dani, které se týkají 

zejména osoby poplatníka a vyživovaných osob.  Snížil se tak účinek odečtu 

nezdanitelných částí ze základu daně a až do roku 2011 jejich procentuální 

využití klesá.  

 V roce 2012 byla v ČR započata první fáze důchodové reformy (tzv. malá 

důchodová reforma).  Především pro mladší populaci přinesla navyšování 

věku potřebného k odchodu do starobního důchodu a zároveň budoucí snížení 

vyplácených částek starobních důchodů u osob s průměrnými příjmy (ČSSZ, 

2017), což mohlo v tomto roce zapříčinit nárůst nově uzavřených smluv 

na penzijní pojištění, které se odrazilo na využití daňových odpočtů u většího 

procenta poplatníků.  Následně ale zájem o spoření upadá, ačkoli průměrný 

odpočet je navýšen. Přestože cílem daňových odpočtů je nasměrovat daňové 

poplatníky k vytváření vlastních finančních úspor na stáří, k čemuž má 

penzijní pojištění prioritně sloužit, pravděpodobně následné kroky vládní 

politiky v podobě neúspěchu II. pilíře a jeho ukončení rokem 2015 vyvolaly 

spíše nedůvěru a nízký zájem o tuto formu spoření.  
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Data Finanční správy byla porovnána s výsledky dotazníkového šetření.  

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že penzijní pojištění nemá vůbec založeno 

34,29 % respondentů a 56,76 % respondentů si na penzijní pojištění spoří 

částkou do 1 000 Kč. Nad částku 1 000 Kč, která je i hranicí pro možné 

daňové odpočty, spoří 8,95 % respondentů, což odpovídá zjištěnému procentu 

z daňových přiznání. 

Obrázek 5: Penzijní pojištění a výše vkladů respondentů v ČR  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Rozložení vlastních příspěvků respondentů na penzijní pojištění v MSK uvádí 

Obr. 6. Respondenti spoří především částkami umožňujícími získání státního 

příspěvku (64,4 %), kdy minimální státní příspěvek ve výši 90 Kč měsíčně lze 

získat při vlastním vkladu 300 Kč, maximální státní příspěvek ve výši 230 Kč 

je poskytován při měsíčním vkladu 1 000 Kč a výše.  

Obrázek 6: Penzijní pojištění a výše vkladů v Moravskoslezském kraji 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

K získání možnosti využití daňových úlev jsou potřebné měsíční vklady vyšší 

než 1 000 Kč. V MSK nad tuto částku spoří pouze 6,3 % respondentů. Pro 

podporu spoření je od roku 2017 navýšena maximální hranice pro daňový 

odpočet, a to z 12 000 Kč na 24 000 Kč jak u penzijního, tak u životního 

pojištění. Dle dotazníkových šetření dosáhne na vyšší nezdanitelnou část 

základu daně na penzijní pojištění v ČR pouze 0,76 % respondentů, spořících 

výše než 2 000 Kč měsíčně, v MSK se pak navýšení týká pouze 0,42 % 

respondentů. Legislativní úprava tak zasáhne velmi malé procento daňových 

poplatníků, především s vyššími příjmy, umožňujícími navýšení měsíčních 

vkladů na penzijní pojištění. 
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5 ZÁVĚR 

Řada zemí využívá daňových stimulů k podpoře dobrovolného 

a individuálního spoření na důchod. Z popisovaného úhlu pohledu lze 

považovat chování fyzických a právnických osob za nástroj, který může 

společnost využít ve prospěch širší vládní strategie podpory úspor na stáří.  

Avšak je třeba zdůraznit, že ze strany zaměstnavatele se jedná o výhodný 

benefit, ale ze strany poplatníka není daňová účinnost tak motivující. Upustilo 

se od klouzavě progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob a byla 

zavedena jednotná sazba daně ve výši 15 %. Snížil se tak účinek odčitatelných 

položek, používaných převážně střední třídou. Hlavním smyslem penzijního 

pojištění má být dlouhodobé spoření na období, kdy už občané nebudou 

aktivně činní, čímž poklesne jejich životní úroveň. Pro mladou generaci 

se snižuje atraktivita pro svou nízkou likviditu a k nízkému zhodnocení 

dlouhodobě spořených finančních prostředků  v  daných penzijních fondech. 

Rovněž pro občany s nižšími příjmy nemá daňová úleva v podobě odečtu 

ze základu daně žádný význam, protože tato skupina obyvatelstva platí nízkou 

či žádnou daň vzhledem k vysokým slevám na dani. Nicméně příspěvky 

zaměstnavatelů ale patří mezi atraktivní zaměstnanecké benefity, kdy daňová 

optimalizace je jedním z hlavních měřítek. Řadí se mezi optimální, protože 

na straně zaměstnance jsou osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti 

a nezahrnují se do vyměřovacího základu pro výpočet sociálního 

a zdravotního pojištění a současně jsou na straně zaměstnavatele výdajem, 

který snižuje základ daně z příjmů. V MSK je tato forma benefitů 

poskytována více než polovinou zaměstnavatelů, kteří upřednostňují 

příspěvky na penzijní pojištění před pojištěním životním.   

Daňové úlevy ve formě nezdanitelné části daně na penzijní pojištění byly 

v MSK využity pouze u 6,3 % respondentů. Jako účinnější podpora se více 

jeví státní příspěvky, pro jejichž získání uzpůsobuje výši svých vlastních 

vkladů 64 % poplatníků. U respondentů, vlastnících životní pojištění se jich 

pro daňově zvýhodněné smlouvy v MSK rozhodlo 52 %, přestože životní 

pojištění není prioritně sjednáváno pro vytváření finančních úspor na stáří. 

Snaha státu o zatraktivnění těchto forem spoření formou navýšení limitu 

daňového odpočtu bude mít pravděpodobně malou účinnost. V současné době 

v ČR může navýšený limit využít pouze 0,76 % poplatníků. V MSK se pak 

jedná jen o 0,42 % poplatníků.  
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V České republice schází dlouhodobá strategie řešení důchodového systému, 

který by byl dlouhodobě udržitelný a schopen reagovat na měnící 

se demografickou strukturu české společnosti. Nekoncepční přístupy 

(např. zavedení II. pilíře a následně jeho zrušení) pouze přinášení další nemalé 

a zbytečné administrativní náklady na straně státu (Parlament ČR, 2015). 

Cílem reformy mělo být zajištění přiměřených příjmů ve stáří, při invaliditě 

a při ztrátě živitele. 

Je v zájmu státu vytvářet příznivé podmínky pro tvorbu dlouhodobě finančně 

udržitelných a sociálně přiměřených důchodů a motivovat účastníky, kteří 

do systému vstupují, a který poskytuje předpoklady pro zhodnocení jejich 

úspor. 
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