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Od začátku loňského roku mo-

hou rodiče či zákonní zástupci
spořit na důchod se státní podpo-
rou i dětem. Za první rok fungo-
vání založili rodiče doplňkové
penzijní spoření 12 576 dětským
účastníkům. 

Právu to sdělila Asociace pen-
zijních společností ČR s tím, že
podle jejích odhadů by na konci
letošního prvního čtvrtletí mělo
být uzavřeno už přes 15 tisíc dět-
ských smluv.

Průměrná měsíční úložka
u dětských smluv je 487 Kč
a v průměru ho lidé uzavírají os-
miletým dětem.

Velkou výhodou doplňkového
penzijního spoření je podpora
státu. Stejně jako u smluv spoře-
ní na penzi pro dospělé, tak
i u dětských smluv vzniká nárok
na státní příspěvek, jehož výše se
pohybuje od 90 korun (pro mě-

síční úložku 300 Kč) měsíčně až
po 230 korun (úložka tisíc Kč
a více) za měsíc. U smluv pro dí-
tě však není možné uplatnit ná-
rok na daňový odpočet.

Třetinu lze vybrat
v 18 letech

„Děti budou spořit dlouhou
dobu a při dlouhém spořicím ho-
rizontu hraje nejdůležitější roli
zhodnocení. U dětských smluv
je proto vhodné volit dynamic-
ké fondy, jejichž výkon sice mů-
že v jednotlivých letech v závi-
slosti na vývoji na akciových
trzích kolísat, z dlouhodobého
pohledu je to ale nejlepší možná
investice. V tomto roce předpo-
kládáme podobné tempo nárůstu
dětských smluv jako loni,“ sdě-
lil Právu prezident Asociace
penzijních společností ČR Aleš
Poklop. 

Rodiče, kteří o smlouvě pro dí-
tě uvažují, by si však měli uvě-

domit, že s ohledem na státní pří-
spěvky jde o závazek spoření
a ponechání peněz na účtu s ex-
trémně dlouhým, až 60letým ho-
rizontem. 

Zákon u dětských smluv povo-
luje možnost vybrat třetinu na-
spořených peněz ve chvíli, kdy
dítě dovrší osmnáct let, ne však
později. Nárok na částečné od-
bytné v 18 letech vzniká jen
v případě, že smlouva trvala mi-
nimálně 120 měsíců. „To zname-
ná, že pokud chceme, aby dítě
mělo možnost částečného výbě-
ru, musí být smlouva uzavřena
nejpozději v roce, kdy slaví dítě
osmé narozeniny,“ doplnila
Anežka Kneeová ze společnosti
Swiss Life Select.

MF: O příspěvek 
dítě nepřijde

Po zmatcích ohledně výkladu
zákona je dobrou zprávou, že mi-
nisterstvo financí (MF) potvrdi-

lo, že dítě při výběru části na-
spořených peněz v 18 letech ne-
přijde o poměrnou část připsa-
ných státních příspěvků.

„MF po zvážení všech souvi-
sejících ustanovení zákona je to-
ho názoru, že státní příspěvek se
v případě částečného odbytného
nevrací a zůstane tak účastníkovi
na osobním penzijním účtu,“
sdělila v pátek Právu Kateřina
Vaidišová z tiskového oddělení
ministerstva. 

Podle Kneeové jsou výhodou
doplňkového penzijního spoření

nulové vstupní poplatky a nižší
management fee, tedy poplatky
za správu účtu.

„Jde o kvalitní spořicí produkt
se státní podporou. Důležité je
také zodpovědné hledisko každé-
ho klienta a nutnost zajištění se
na budoucnost. A kdy jindy začít
než v dětství. Čím déle spoříte,
tím vyšší částku můžete naspořit,
aniž byste ukládali vysokou část-
ku. Dětem navíc může přispívat
kdokoliv z rodiny,“ upozornil Pa-
trik Madle z ČSOB Penzijní spo-
lečnosti.

Alternativou k tomuto penzij-
nímu produktu pro děti je zejmé-
na stavební spoření s šestiletým
spořicím cyklem, na který rovněž
přispívá stát.

Více než polovina z 27 účast-
nických fondů loni díky vývoji
akciových trhů překonala svou
výkonností inflaci, která činila
0,7 procenta. Naopak šest účast-
nických fondů skončilo v zápor-
ných hodnotách. Od počátku do-
plňkového penzijního spoření
jsou ale výsledky všech fondů
v kladných číslech.

Spoření na důchod s příspěvkem státu má už přes 12 tisíc dětí

Kde nejlépe koupit a prodat valuty (k 24. 3.)
Prodej klientům Odkup od klientůMěna ČS ČSOB KB Raiffeisen Směn.* ČS ČSOB KB Raiffeisen Směn.*

EUR 27,75 27,67 27,70 28,15 27,00 26,29 26,37 26,35 25,89 26,90
USD 25,77 25,71 25,68 26,00 25,15 24,32 24,50 24,43 24,14 25,00
GBP 32,31 32,09 32,16 32,53 31,45 30,42 30,57 30,59 30,21 31,10
CHF 25,99 25,82 26,03 26,19 25,25 24,53 24,60 24,50 24,32 25,10
Popl. 1% 2% 2,50% 2% 0% 2% 2% 2,50% 2% 0%
*Směnárna, Praha 1, Opletalova 30, kurzy pro směnu do 1000 eur. (ME)


