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Co je „staré“ a „nové“ penzijko a jaké jsou mezi nimi rozdíly? 

 

Staré a nové „penzijko“ tvoří takzvaný třetí pilíř důchodového systému (prvním 
pilířem je pro všechny povinný státní systém, v němž pracující lidé v „produktivním 
věku“ odvádějí část výdělků současným důchodcům; druhý pilíř pak zavedla reforma 
vlády Petra Nečase, ale následně byl k 1. 1. 2016 zrušen.  

„Staré“ penzijní připojištění (PP) je produkt, do kterého již nemůžete vstoupit. Tyto 

smlouvy bylo možné uzavírat do konce roku 2012. Poté se z dosavadního penzijního 

připojištění staly transformované fondy, které májí pevně svázaná pravidla 

investování. 

„Nové“ doplňkové penzijní spoření (DPS) je nové penzijní spoření v rámci třetího 

pilíře, které je k dispozici od roku 2013. Jedná se o tzv. účastnické fondy, u kterých 

si sami můžete zvolit strategii, která vám vyhovuje.  

Zásadní rozdíl v obou variantách je strategie, se kterou se zhodnocují úspory 
účastníků.  

V transformovaných fondech (PP) musí penzijní společnost garantovat každý rok 
nezáporný výsledek, což se může zdát jako výhodné (nenesete riziko prodělání), ale 
na druhou stranu takto konzervativní strategie většinou pokryje pouze inflaci a 
v posledních letech ani to ne.  

V účastnických fondech (DPS) penzijní společnost povinnost garantovat nezáporný 
výsledek nemá. Účastník spoření si tak může sám rozhodnout o strategii 
(konzervativní, dynamická atp.), tj. zda-li dá přednost nižšímu riziku s nižším 
výnosem nebo vyššímu riziku s vyšším výnosem. Změnu nastavení (strategie) lze 
každý rok měnit. 

Transformované fondy umožňují čerpat tzv. výsluhovou penzi (možnost výběru 
poloviny naspořených prostředků) po 15 letech spoření. V účastnických fondech tato 
možnost není. Na druhou stranu například předdůchody (možnost vyplácení 
pravidelné dávky z naspořených prostředků už 5 let před dosažením důchodového 
věku) lze čerpat jen v účastnických fondech. 

 
V samotném základu jsou si obě varianty rovnocenné. Podmínky pro státní 
příspěvek, možnost příspěvku zaměstnavatele, daňové úlevy a možnost 
jednorázového výběru nejčastěji v 60 letech jsou shodné pro obě varianty. 

 

 

 

https://www.penize.cz/tema/prubezny-system
https://www.penize.cz/tema/druhy-pilir

