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Životní pojištění zůstane po navržených úpravách správným 
produktem pro zajištění se na stáří 
 

Praha 18. září 2014 – Česká asociace pojišťoven (ČAP) se ztotožňuje se 

sněmovní úpravou novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jež v životním 

pojištění i do budoucna zajistí občanům možnost vytvářet finanční rezervu na stáří a 

současně čerpat daňové výhody. Od 1. 1. 2015 bude muset pojistná smlouva splňovat 

novou podmínku pro uplatnění daňového zvýhodnění. Vložené finanční prostředky již 

nebude možné ze životního pojištění vybírat formou mimořádného výběru. Životní 

pojištění tak nadále zůstává dlouhodobým produktem, který kromě pojistné ochrany 

umožňuje také zhodnocovat vložené prostředky.   

Cílem úpravy novely je zamezení zneužívání produktu soukromého životního pojištění (SŽP) 

jako alternativy ke mzdovému ohodnocení zaměstnance bez povinnosti odvodu na sociální a 

zdravotní pojištění. Mimořádné výběry byly využívány některými zaměstnavateli jako forma 

odměny k platu. Firmy posílaly zaměstnancům místo vyšší mzdy příspěvky na životní 

pojištění a zaměstnanci je poté čerpali formou mimořádného výběru, čímž docházelo 

k obcházení daňové povinnosti, odvodů sociálního a zdravotního pojištění a ke snižování 

základu zaměstnanců pro budoucí výpočet důchodů. 

Nově bude daňová výhoda zachována pouze těm, kteří využívají životní pojištění jako 

ochranu před riziky spojenou s vytvářením dlouhodobé finanční rezervy na stáří. Klienti 

budou moci i nadále využívat daňové zvýhodnění. Ke stávajícím podmínkám, jimiž je 

dovršení 60 let věku klienta v okamžiku výplaty plnění a doba trvání pojištění delší než 60 

měsíců však od nového roku přibude i ta, že nebude v průběhu pojištění možné provádět 

mimořádný výběr. „Pokud bude chtít klient pojišťovny nadále využívat daňové zvýhodnění, 

bude jeho smlouva převedena na nový režim,“ říká Tomáš Síkora, výkonný ředitel České 

asociace pojišťoven a dodává: „V současné době pojišťovny připravují metodu co 

nejjednoduššího přechodu stávajících smluv na nové podmínky a včas budou klienta 

informovat o konkrétním postupu.“  

Pokud si pojištění převedou pojistnou smlouvu na nový režim tak, aby splňovala 

podmínku daňové uznatelnosti, zůstanou jim i nadále zachovány daňové výhody. Díky 

tomu budou mít i nadále možnost odečítat ze základu daně až 12 000 Kč ročně a přijímat 

daňově zvýhodněné příspěvky od zaměstnavatele. 

V případě ponechání stávající pojistné smlouvy beze změny nebudou moci klienti, jejichž 

smlouva umožňuje předčasný výběr prostředků, uplatnit daňové zvýhodnění. Zaměstnavatel 

jim na takovou smlouvu sice může dále přispívat, ale příspěvek se bude chovat jako mzda 

s povinností odvodu pojistného na zdravotní a sociální pojištění.  

 

 

 

http://www.cap.cz/
http://www.jaksepojistit.cz/


 

 

 

 
Tisková zpráva 

 

 

Marcela Kotyrová 
manažer komunikace a vzdělávání 
Tel: +420 222 350 164 
GSM:  +420 724 355 235 
e-mail: marcela.kotyrova@cap.cz 

www.cap.cz  

Česká asociace pojišťoven je zájmovým sdružením 28 komerčních 
pojišťoven, jejichž podíl na celkovém předepsaném pojistném v ČR 
představuje 98 %. Asociace zastupuje, hájí a prosazuje zájmy členských 
pojišťoven ve vztahu k orgánům státní správy, odborné i laické veřejnosti, 
a prosazuje zájmy českého pojišťovnictví v rámci Evropské unie. ČAP 
dlouhodobě podporuje rozvoj pojišťovnictví a pojistného trhu v České 
republice. 
 

 www.jaksepojistit.cz je nezávislý webový portál, zaměřený detailně na jednotlivé oblasti pojistných produktů, jehož cílem je 
posílení informovanosti veřejnosti ve sféře pojištění.  
 

 

„Je pouze na klientovi a jeho preferencích, zda pro svou pojistnou smlouvu zvolí nový režim 

s daňovými výhodami, nebo zůstane ve starém systému s možností mimořádných výběrů,“ 

vysvětluje Filip Král, předseda sekce pojištění osob ČAP, a doplňuje: „Jestliže se klient 

rozhodne přejít do nového režimu, může si ponechat stávající smlouvu, kterou mu pojišťovna 

zaktualizuje tak, aby odpovídala nové legislativě.“  

Pro zaměstnavatele nedochází přijetím novely zákona k žádným změnám. Zaměstnanec mu 

doloží potvrzení, že jeho pojistná smlouva splňuje i po 1. 1. 2015 podmínky pro uplatnění 

daňového zvýhodnění. Zároveň je povinen svého zaměstnavatele informovat o případném 

porušení podmínek, například při předčasném vypovězení smlouvy. V takovém případně pak 

zaměstnanec musí dodanit všechny částky, které si uplatnil jako daňový odpočet, a to za 10 

let nazpět, nově včetně příspěvků zaměstnavatele poskytovaných od 1. 1. 2015.  

Klienti by měli vyčkat na informace od pojišťovny a řídit se jejími pokyny. „Dá se očekávat, že 

připravované legislativní změny využijí někteří zprostředkovatelé, motivovaní vidinou další 

provize, a budou přesvědčovat klienta, aby stávající smlouvu zrušil a uzavřel si novou. 

V žádném případě nedoporučuji smlouvy životního pojištění předčasně ukončovat, téměř 

vždy je to pro klienta nevýhodné,“ varuje Tomáš Síkora a doplňuje: „Při předčasném 

ukončení smlouvy soukromého životního pojištění dochází k porušení podmínek daňového 

zvýhodnění. Pokud si klient nechá vyplatit odkupné, je pak povinen provést dodanění všech 

částek, o které si v předchozích letech snížil základ daně.“ V případě, že si chce klient 

ponechat možnost mimořádného výběru a zároveň čerpat daňové výhody, je pro něho 

nejlepším řešením ponechat si původní smlouvu ve stávajícím režimu s možností 

mimořádných výběrů a uzavřít si novou smlouvu, která bude splňovat podmínky pro 

čerpání daňové výhody a na niž může přispívat jeho zaměstnavatel. 
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