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1  Úvod 

Postoj i smýšlení lidské společnosti k sociálnímu systému se mění v průběhu celého 

života. Dá se říct, že dříve byla samozřejmostí péče o seniory ze strany rodiny, zejména pak 

potomků. Lidé byli často motivování k vytváření rezerv do budoucna. Rezervy se týkaly nejen 

finančního, ale i nefinančního charakteru. S tím souvisela i samotná skutečnost, mít dostatek 

dětí. Člověk ve stáří se pak mohl spolehnout na to, že se jeho děti postarají nejen o živobytí 

ale i o něj samotného. V případě, kdy nebyla možnost vlastní nebo rodinné péče, převzal roli 

stát. Ale jaká je situace dnes?  

V dnešní době jsou systémy sociálního zabezpečení hojně diskutovaným tématem. 

Konkrétně problematika penzijních systémů vystupuje do popředí, a to díky stále klesající 

porodnosti a rostoucímu věku na dožití. Ubývá tak počet ekonomicky aktivních osob, které na 

penzi současným důchodcům přispívají, a zvyšuje se počet osob v důchodovém věku.   

V první části této práce, se věnujeme obecné charakteristice důchodových systémů. 

Zmiňujeme různé přístupy k této problematice a uvádíme kritéria, na základě kterých se člení 

a rozeznávají různé druhy penzijních systémů. Jsou zde upřesňovány základní pojmy, 

související s danou problematikou.  

V další kapitole se zaměřujeme na současný stav reformovaných penzijních systémů, 

nejprve systému České republiky, poté Slovenska. Definujeme principy, na nichž každý 

systém funguje a základní funkce jednotlivých pilířů systémů. 

Ve čtvrté kapitole porovnáváme jednotlivé penzijní systémy, ať už z hlediska podílů 

výdajů na sociální ochranu k HDP, výše průměrného důchodu, pojistného, státních příspěvků 

či daňových aspektů. 

V závěrečné části se zabýváme zhodnocením a zjištěním dopadů penzijní reformy na 

udržitelnost penzijního systému České republiky a Slovenska a současně shrnujeme 

předpoklady pro budoucí vývoj. 

Cílem této bakalářské práce je porovnání již reformovaných penzijních systémů, a to 

systému České republiky a Slovenska, na základě makrofinančních a mikrofinančních kritérií.   
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2  Teoretická východiska penzijních systémů 

Penzijním systémem můžeme rozumět jakýsi celek či soustavu, jejíž podstatou je 

vyplácení dávek lidem, z čehož vyplývá i hlavní funkce, a to funkce přerozdělování. 

Důležitou skutečností je také naplnění stanovených cílů, mezi něž patří především 

zabezpečení občanů ve stáří.   

V dnešní době je většinou každá práce nebo činnost spojena s rizikem. Je proto nutné brát 

v potaz spektrum možných rizik týkajících se penzijního systému. Bezděk (2005) rozeznává 

tyto hlavní rizika: 

 

 Politické riziko 

Politická rozhodnutí mají obrovský vliv na fungování a efektivitu penzijních systémů. 

V dávkově definovaném systému (DB) může kdykoliv přijít úprava významných parametrů, 

které zásadním způsobem ovlivní výši nově přiznaných důchodů a dynamiku jejich vyplácení.  

 

 Demografické riziko 

Průběžné systémy (PAYG) jsou tímto rizikem v dnešní době ve velké části ovlivňovány. 

Pokud předpokládáme rovnost příjmů a výdajů důchodového systému v každém roce, míra 

výnosu průběžně financovaného systému je pak determinována růstem mezd a platů. To je 

pak v dlouhém období výsledkem vývoje průměrné mzdy a počtu zaměstnaných osob, 

upozorňuje Bezděk (2005) a dodává, že vývoj průměrné mzdy je dán růstem produktivity 

práce. Počet zaměstnaných je determinován demografickými předpoklady.  

Fondový systém (FF) není přímo závislý na demografickém vývoji, je determinován 

hrubým výnosem z aktiv dosaženým na finančních trzích, při splnění daných podmínek. 

 

 Riziko kapitálového trhu 

Toto riziko podle definice Bezděka (2005) představuje pohyby cen akcií a jiných 

finančních instrumentů. Změny úrokových sazeb mohou výrazně změnit finanční stav na 

individuálním důchodovém účtu. Tomuto riziku podléhá především Fondové financování. 

Stabilita PAYG bývá postižena v případě rozsáhlé strukturální krize.   
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 Riziko chudoby 

Důchodové systémy by neměly motivovat k předčasným odchodům z trhu práce. Delší 

setrvání na trhu práce a delší doba pojištění zajistí v rámci důchodových systémů vyšší 

důchod, což napomáhá k omezení rizika chudoby v post-produktivním věku, argumentuje 

Bezděk (2005). 

V dávkově definovaném systému (DB) je možnost motivovat jedince k delšímu setrvání 

na trhu práce, prostřednictvím zvýhodnění pro různé generace, pohlaví a příjmové skupiny.   

 

2.1.  Základní principy uspořádání důchodových systémů 

Existuje mnoho kritérií a způsobů, podle kterých můžeme popsat, nebo třídit penzijní 

systémy. Ať už se jedná o hledisko typů konstrukce důchodových systémů, hledisko 

financování, daňové prostředí, druh provozovatele důchodového systému nebo hledisko typů 

penzijních schémat.  

 

2.1.1. Typy konstrukce důchodového systému 

Krebs (2010) popisuje dva základní typy konstrukce důchodů v systému. Jedním je 

klasický, pojistný systém zavedený Bismarckem, a druhým je model zavedený podle 

Beveridge. Dalším vývojem se postupně vytvářely v různých zemích i různé kombinace 

těchto modelů. Mezi dva nejčastější patří model dvousložkového důchodu a pojistný systém 

s minimální výší.  

 

a) Bismarckův pojistný systém a Beveridgeův (flat-rate) systém 

Jak definuje Holman (2005), bismarckovský systém usiluje o udržení životní úrovně 

pojištěných a snaží se při výpočtu dávek alespoň trochu zohlednit výši příspěvků placeného 

v sociálním pojištění, zatímco Beveridgovský systém zajišťuje rovné univerzální dávky.  

Krebs (2010) poznamenává, že u Bismarckova pojistného systému parametry konstrukce 

bývají každoročně upravovány podle růstu mezd, zatímco u Beveridgeova systému výše 

důchodů bývá pravidelně upravována podle růstu cen, při dosažení určitého kritéria nebo 

každoročně k určitému dni. 
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Tabulka č. 2.1 Bismarckovský a beveridgovský model důchodového pojištění 

 
BISMARCKOVSKÝ MODEL BEVERIDGOVSKÝ MODEL 

Cíl Udržení příjmů Zabránění chudobě 

Dávky Vztažené k příjmu Plošné 

Financování Příspěvky Zdanění 

Správa Tripartita Veřejná 

Zdroj: Holman (2005), str. 105.  

 

b) Dvousložková konstrukce 

Jedná se o kombinaci předchozích dvou typů. Krebs (2010) vymezují funkci této 

konstrukce jako posílení buď prvku nivelizačního (zvyšování 1. složky o pevné částky), nebo 

prvku ekvivalence (procentní zvyšování 2. složky). Zvyšování důchodů je možné jak 

u vyplácených tak i u nově přiznaných důchodů.  

 

c) Pojistný systém se stanoveným minimem 

Krebs (2010) chápe tzv. pojistný systém se stanoveným minimem jako modifikaci 

Bismarckova systému, který umožňuje přiznat při získání stanovené doby pojištění minimální 

důchod bez ohledu na výši zaplaceného pojistného.  

 

2.1.2. Rozdělení z hlediska financování 

V obecné rovině je financování podniku, rodiny, nebo jiné činnosti dnes už jednou z 

běžných funkcí, ale současně i neméně důležitou, tak jako i financování penzijního systému. 

Gregorová (1998) rozlišuje v obecné rovině dva základní způsoby financování penzijních 

systémů:  

 

 Ze státního rozpočtu 

V tomto případě se jedná o tzv. důchodové zabezpečení. Účastník systému není povinen 

platit pojistné. Stát vytváří prostředky na výplatu dávek přerozdělováním státního rozpočtu, 
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prostřednictvím plateb od organizací, jedinců a jiných příjmů. V České republice se tento 

způsob uplatňoval do roku 1993.   

 

 Ze zdrojů vytvořených z přímých, účelově určených plateb stanovených subjektů 

V tomto případě Gregorová (1998) hovoří, o tzv. důchodovém pojištění. Rozlišují se zde 

dva základní systémy – systém průběžného financování (PAYG) a systém fondového 

financování (FF). 

 

Mezi základní způsoby financování řadíme PAYG a Fondové financování, můžeme se 

však setkat i s jinými typy financování, většinou s kombinacemi předchozích systémů, dodává 

Vaněk (2010). 

  

a) PAYG (pay-as-you-go) 

Krebs (2007) vymezuje tento systém, jako uspořádání, kdy lidé v současnosti výdělečně 

činní odvádí příspěvky na sociální pojištění. Z těchto prostředků jsou ihned vypláceny dávky 

současným důchodcům. Jsou zde vysoké administrativní náklady na provozování fondu. 

V případě nedostatku prostředků na vyplácení dávek, musí být dotován ze státního rozpočtu. 

Důvodem je, že se jedná o zákonné nároky, které musí být státem garantovány.  

Bezděk (2000) mezi nedostatky tohoto financování řadí negativní vliv na trh práce, pokles 

celkových úspor důsledkem nadměrné redistribuce, rozvoj šedé ekonomiky a nulová podpora 

ekonomického růstu. 

 

Tabulka č. 2.2 Výhody a nevýhody PAYG systému  

 VÝHODY NEVÝHODY 

PAYG systém 

Odolnost vůči cyklickému 

vývoji ekonomiky. 

Citlivost na demografický vývoj 

(porodnost a migrace), citlivost 

na rostoucí dobu dožití, závislost 

na vývoji domácí ekonomiky, 

riziko mezigenerační 

nespravedlnosti. 

Zdroj: Bezděk (2005), str. 64. 
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b) Fondové financování (FF) 

Jedná se o druhý základní systém. Nahodil (2009) specifikuje tento systém, jako 

financování prostřednictvím kapitalizovaného fondu, které je založeno na principu 

pojišťovacím. Občané si vlastně vytvářejí u pojišťoven kapitálové rezervy, které jsou  

i s daným zhodnocením používány na financování jejich vlastních důchodů. Ve většině zemí 

se fondové financování užívá jako tzv. druhý pilíř penzijního pojištění.  

Bezděk (2000) uvádí jako slabiny fondového financování především fakt, že tento přístup 

vytváří explicitní dluh, na rozdíl od systému PAYG, který vytváří implicitní
1
 dluh. Pokud se 

stane implicitní dluh explicitním, může jeho malá změna ovlivnit a zvýšit reálnou úrokovou 

sazbu dluhopisů. 

 

Tabulka č. 2.3 Výhody a nevýhody fondového financování 

 VÝHODY NEVÝHODY 

Fondové financování 

Odolnost vůči demografii 

(porodnost a migrace), 

možnost mezinárodní 

diverzifikace, mezigenerační 

spravedlnost, závislost na 

kvalitě institucionálního 

prostředí. 

Citlivost na vývoj na 

finančních trzích, vysoké 

administrativní náklady, 

citlivost na rostoucí dobu 

dožití, závislost na kvalitě 

institucionálního prostředí
2
.  

Zdroj: Bezděk (2005), str. 64. 

 

Holman (2005) argumentuje, že jak průběžné tak fondové systémy jsou citlivé na různé 

typy rizik. Například na demografický vývoj jsou více citlivější PAYG, jelikož jsou dříve 

nebo později upraveny s cílem snížit důchodové deficity systémů. 

Bezděk (2000) poukazuje na to, že ani fondové systémy nejsou zcela nezávislé na 

demografickém vývoji, protože může dojít k poklesu míry výnosnosti kapitálu. Pro PAYG 

systémy pak představují nejistotu i legislativní změny. 

                                                           
1
 Implicitní = předpokládaný ale nekonkrétní, obecný. Opakem je explicitní = konkrétní. (Bezděk, 2005). 

2
 Institucionálním prostředím se rozumí regulace a dohled, politické intervence. Kvalita institucionálního 

prostředí může být jak výhodou, tak nevýhodou pro FF systém. (Bezděk, 2005). 
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Bezděk (2000) se věnuje i tzv. riziku kapitálového trhu (riziko inflace, pohyb devizového 

kurzu). Tomu je plně vystaven fondový systém. 

 

c) PAYG s nárazníkovým fondem 

Průběžné financování s rezervním fondem, jak Krebs (2007) pojímá PAYG 

s nárazníkovým fondem, je financování, při kterém se vytváří rezerva na úrovni dlouhodobě 

investovatelného kapitálu. 

Krebs (2007) ale zdůrazňuje i to, že rezervu je možno vytvořit pouze tehdy, když příjmy 

budou trvale převyšovat výdaje, tzn., když příspěvková sazba bude vyšší, než je nutné pro 

pokrytí nákladů na vyplácení dávek. Výše sazby musí být stanovena s určitým ohledem, 

jelikož nepřiměřená sazba snižuje životní úroveň pracujících nebo také konkurenceschopnost 

podniků zdražením pracovní síly.  

 

d) Částečně fondový 

Bezděk (2000) popisuje, že jde vlastně o hybrid mezi PAYG systémem a plně fondovým 

mechanismem. V praxi obsahuje dva povinné pilíře a to jeden s PAYG financováním, druhý s 

plně fondovým přístupem. 

 

e) Notional funding  

Jedná se o poměrně novou metodu financování a spočívá na základě vytvoření 

individuálního účtu pro každého účastníka, na který jsou pak připisovány odvedené příspěvky 

i zhodnocení, podává vysvětlení Bezděk (2000).  

Bezděk (2000) bere v potaz i tzv. hypotetickou míru výnosnosti
3
, na níž je závislé 

zhodnocení odvedených příspěvků na individuální účet každého z účastníků. Výše penze pak 

závisí na úsporách. Jedná se ale o tzv. hypotetické úspory, protože jsou většinou použity na 

výplatu současných důchodců.  

 

 

 

 

                                                           
3
 Hypotetická míra výnosnosti = míra růstu základu, z něhož jsou placeny příspěvky. Může být pozitivní i 

negativní. (Krebs, 2010).  



12 
 

2.1.3. Rozdělení podle provozovatelů 

V případě provozování systému důchodového zabezpečení je provozování rozděleno mezi 

veřejný a soukromý sektor. 

Veřejným provozovatelem bývá nejčastěji stát. Bezděk (2000) podotýká, že ve vyspělých 

zemích jsou státní penzijní schémata většinou z hlediska účasti povinná, zatímco soukromé 

penzijní systémy dobrovolné.  

 

2.1.4. Typy penzijních schémat 

Nejen způsob financování, ale i typ penzijního plánu, je podstatnou otázkou v této 

problematice.  

Penzijní plán neboli penzijní schéma, je základní pojmem, který Cipra (2012) označuje 

jako smlouvu, která je primárně určena pro důchodové účely, jsou zde stanoveny podmínky 

pro získání nároku na penzi a může být jak v podobě zákona, tak ve formě pravidel nebo 

dokumentů.  

Cipra (2012) charakterizuje tyto druhy penzijních plánů:  

 

 Mandatorní a dobrovolný penzijní plán, 

 Veřejný a soukromý penzijní plán, 

 Zaměstnanecký a osobní penzijní plán, 

 Fondový a nefondový penzijní plán. 

 

a) Mandatorní a dobrovolný penzijní plán 

Dle definice Cipry (2012) mohou být mandatorní
4
 penzijní plány buď veřejné 

(administrace zprostředkována veřejným sektorem), zaměstnanecké (při navázání pracovního 

vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem) nebo osobní (individuální volba účastníka). 

Dobrovolný penzijní plán může být ustaven na zaměstnanecké nebo osobní bázi, 

například penzijní připojištění se státním příspěvkem v České republice, můžeme brát jako 

osobní dobrovolný penzijní plán, tvrdí Cipra (2012). 

 

                                                           
4
 Mandatorní = povinný, závazný. V případě mandatorních výdajů se jedná o zákonem stanovené výdaje 

státního rozpočtu, které nemůže vláda měnit bez změny příslušné zákonné normy. (Cipra, 2012). 
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b) Veřejný a soukromý penzijní plán 

Veřejný penzijní plán je vytvořen pro účely sociálního zabezpečení, je financován 

většinou průběžným způsobem, jak konstatuje Cipra (2012) a dodává, že některé země přešly 

na částečně fondový způsob, popřípadě nahradily veřejný penzijní plán soukromým.   

Soukromý penzijní plán je administrován jinou institucí, než je orgán veřejného sektoru. 

Nejčastěji je administrátorem zaměstnavatel, ale může být veden i soukromým penzijním 

fondem nebo jiným subjektem soukromého sektoru, popisuje Cipra (2012) a upozorňuje, že 

může nahrazovat nebo doplňovat veřejné důchodové systémy. 

 

c) Zaměstnanecký a osobní penzijní plán 

Zaměstnanecké penzijní plány definuje Cipra (2012) jako plány, které mohou být zřízeny 

zaměstnavatelem, případně asociací zaměstnavatelů nebo profesním sdružením. 

Administrátorem může být zřizovatel nebo nezávislý subjekt (penzijní fond, životní 

pojišťovna) a tento plán musí být založen na pracovním či profesním vztahu mezi účastníkem 

plánu (obvykle zaměstnanec) a zřizovatelem. 

Osobní penzijní plán je administrován přímo penzijním fondem nebo finanční institucí, 

která se zabývá poskytováním penzí (například životní pojišťovna), poznamenává Cipra 

(2012). 

 

d) Fondový a nefondový penzijní plán 

Fondový penzijní plán je zaměstnanecký nebo osobní penzijní plán, konkrétně používá 

Cipra (2012) pojem penzijní fond. Penzijní fond může mít formu právnické osoby  

(např. akciová společnost), nebo být ve formě fondu se správcem, podává vysvětlení Cipra 

(2012).  

Nefondový penzijní plán je financován průběžně příspěvky účastníků či příspěvky 

sponzora tohoto plánu, konkrétně se jedná o tzv. pay-as-you-go systém (PAYG), specifikuje 

Cipra (2012). 

 

V obecné rovině můžeme rozlišovat tři základní typy penzijních schémat, a to:  

 

 dávkově definované systémy,  
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 příspěvkově definované systémy, 

 hypotetické příspěvkově definované systémy. 

 

a) Dávkově definované systémy (DB – defined benefit) 

Cipra (2012) uvádí, že dávkově definovaný penzijní plán neboli DB plán, může být 

fondového nebo nefondového typu. Tento systém, umožňuje lidem spočítat si výši budoucí 

penze, několik let před odchodem do důchodu. 

Bezděk (2000) předpokládá skutečnost, že tyto systémy garantují určitou výši penzijních 

dávek, většinou v závislosti na kombinaci faktorů, mezi které patří například počet let, po 

které člověk odváděl příspěvky do systému, nebo výše příjmů jedince za určité období. 

  

b) Příspěvkově definovaný systém (DC – defined contribution) 

Bezděk (2000) promítá fakt, že tyto systémy neposkytují ohledně výše budoucích penzí 

svým účastníkům dostatečnou míru jistoty. Účastníci platí stanovenou příspěvkovou sazbu, 

ale výše jejich budoucích penzí závisí nejen na míře odvedených příspěvků, ale také na 

velikosti výnosů z investování těchto úspor na kapitálovém trhu. 

Cipra (2012) shrnuje, že příspěvkově definovaný penzijní plán neboli DC plán, je od 

konce 20. století velice rozšířenou formou důchodových systémů, stávající se dominantní 

v rámci soukromých penzijních plánů mnoha zemí.  

 

c) Hypotetické příspěvkově definované systémy (NDC – notional defined contribution) 

Krebs (2010) upřesňuje, že tento systém funguje na principu „Notional funding“. Účastník 

má individuální účet, na který se mu odvádějí jeho příspěvky společně se zhodnocením. 

Úspory jsou pouze hypotetické, proto název „Notional“.  

 

2.1.5. Daňové prostředí a penzijní systémy  

V souvislosti penzijních systémů a daňového prostředí, sleduje Whitehouse (1999) dva 

základní přístupy: 

 

 EET systém (exempt – exempt – taxable system) 
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Tento režim osvobozuje od daně odváděné příspěvky a případné výnosy. Vyplácené penze 

(důchody) podléhají zdanění. Z tohoto principu fungování pak vychází i samotný název 

systému. 

 

 TEE systém (taxable – exempt – exempt system)  

Představuje úspory ze zdaněných příjmů. Investiční výnosy ani celkové vyplácené penze 

už zdaňovány nejsou.  

 

Whitehouse (1999) také podotýká, že oba režimy poskytují vládě stejné výnosy. V praxi 

systémy nemají stejný efekt, například při osvobození od daní. K těmto režimům řadí 

Whitehouse (1999) i systém TTE a ETT. 

 

2.2.  Přístupy ke klasifikaci důchodových systémů 

Brdek (2002) konstatuje, že přístup každé země je svým způsobem unikátní  

a klade různě velký důraz na odlišné parametry systému, například podle tradic či 

ekonomických možností.  

Mezi základní přístupy řadíme klasický přístup, přístup světové banky a tzv. tři vrstvy 

OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). 

 

2.2.1.  Klasický přístup 

Cipra (2012) uvádí klasický pohled na důchodové systémy, při němž důchodový systém 

spočívá na třech pilířích, na něž se důchodová zátěž rozloží. 

 

a) První pilíř 

Jedná se o základní důchodové schéma chápané jako státní, které definuje Cipra (2012) 

z hlediska terminologie jako mandatorní, veřejné (spravované veřejným sektorem, se státní 

garancí) a průběžně financované schéma. Hlavním úkolem je redukovat chudobu mezi 

seniory. 

 

b) Druhý pilíř 
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Druhý pilíř Cipra (2012) obecně spojuje se zaměstnáním nebo výkonem profese, 

nejčastěji se jedná o systémy kolektivního pojištění, které jsou organizovány v podnicích pro 

vlastní zaměstnance, ve skupinách sdružujících různé profese nebo případně v jiných 

sociálních skupinách vytvořených za tímto účelem. 

 

c) Třetí pilíř 

Dle definice Cipry (2012) se jedná o soukromé úspory na stáří, které slouží jako doplněk 

k oběma předchozím pilířům a počítá se zde se soukromou iniciativou občanů. Cipra (2012) 

také dodává, že účast ve třetím pilíři je dobrovolná a je často zajišťována v podobě osobního 

penzijního plánu uzavřením smlouvy přímo s poskytovatelem produktu nebo se subjektem 

kolektivního investování.  

 

Tabulka č. 2.4 Klasický přístup: tři pilíře důchodového systému 

PRVNÍ PILÍŘ DRUHÝ PILÍŘ TŘETÍ PILÍŘ 

Státní 

(mandatorní, PAYG) 

Zaměstnanecký 

(mandatorní, fondový) 

Soukromý 

(dobrovolný, fondový) 

Zdroj: Cipra (2012), str. 27.  

 

2.2.2. Přístup světové banky 

Cipra (2012) dále zmiňuje přístup, kdy Světová banka a další instituce, rozšířily třípilířové 

uspořádání na pět pilířů. Nejedná se ale o pouhé doplnění klasického třípilířového systému  

o dva další pilíře, ale o odlišné vymezení hlavních charakteristik jednotlivých pilířů.  

 

a) Nultý pilíř 

Podle Holzmanna (2012), hlavním cílem nultého pilíře je snížení chudoby
5
, především 

v rozvojových ekonomikách. Jedná se o jakousi formu sociální záchranné sítě, která chrání 

chudé a zranitelné jedince ve všech věkových kategoriích, například prostřednictvím 

                                                           
5
 Chudoba vyjadřuje neschopnost uspokojit základní potřeby, nedostatečný přístup k přírodním zdrojům, ke 

vzdělání aj. Rozlišujeme absolutní (stav kdy nelze uspokojit základní životní potřeby, týká se rozvojových zemí) 

a relativní chudobu. (Holzmann, 2012). 
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bezpříspěvkových sociálních penzí
6
 nebo jiné sociální pomoci, financované většinou 

z daňových odvodů. 

Cipra (2012) poznamenává, že nultý pilíř může poskytovat univerzální základní důchod 

pro každého občana, který dosáhne důchodového věku, nebo vyplácí základní důchod pouze 

osobám s omezeným majetkem či příjmy.  

 

b) První pilíř 

Cipra (2012), označuje jako hlavní cíl prvního pilíře náhradu části příjmů, které účastníci 

pobírali během pracovního života, lze ho charakterizovat jako povinné zaměstnanecké 

důchodové pojištění. Respektuje princip zásluhovosti. Snaží se pokrýt riziko nedostatečné 

individuální přípravy na důchod. Je velice citlivý vůči demografickým a politickým rizikům.  

Holzmann (2012) tvrdí, že první veřejný pilíř prošel v různých zemích, různou mírou 

reforem.  Reformy zahrnovaly například tzv. redukci štědrosti (nižší roční akruální míra
7
), 

zvýšení věku odchodu do důchodu, nižší důchody pro dříve odcházející lidi a vyšší pro 

později odcházející lidi. Ačkoliv by tyto opatření měly zajistit udržitelnost prvního pilíře, není 

tomu tak. V mnoho zemích je dnes zapotřebí řešit stárnutí obyvatelstva, sociální politiku  

a pracovní trh.  

 

c) Druhý pilíř 

Cipra (2012) charakterizuje druhý pilíř jako mandatorní. Povinné příspěvky zde účastníci 

investují, ale na své individuální spořicí účty, což lze chápat jako povinné soukromé penzijní 

spoření či pojištění. 

Holzmann (2012) promítá fakt, že se jedná obvykle o příspěvkově definované mandatorní 

penzijní plány často se širokou škálou volitelných možností zahrnujících aktivní nebo pasivní 

řízení investovaných prostředků. Příslušné příspěvkově definované penzijní plány zakládají 

zřetelné propojení mezi příspěvky, investiční výkonností a dávkami a často hrají pozitivní roli 

pro rozvoj finančních trhů. 

                                                           
6
 Bezpříspěvková sociální penze = „státní penze“, jsou důležitým prvkem strategie boje proti chudobě 

v zemích, jako je například Jižní Afrika, Botswana. (Holzmann, 2012). 
7
 Akruální míra = Míra, o kterou narůstají důchodové dávky. Používají se v dávkově definovaných systémech. 

(Whitehouse, 1999). 
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Na druhé straně při srovnání s dávkově definovanými penzijními schématy, které 

přetrvávají spíše v prvním pilíři, vystavuje druhý pilíř své účastníky finančnímu  

a agenturnímu riziku, riziku vysokých transakčních a administrativních poplatků a riziku 

dlouhověkosti, tvrdí Holzmann (2012). Cipra (2012) argumentuje, že státem uplatňovaná 

povinnost spořit ve druhém pilíři dává státu určitou spoluodpovědnost za výsledky spoření ve 

druhém pilíři.  

 

d) Třetí pilíř 

Holzmann, Hinz a Dorfman (2008) definují třetí pilíř, jako pilíř, který může mít spoustu 

podob (např. individuální spoření na důchod, invaliditu či smrt; příspěvky zaměstnavatele, 

definované příspěvky aj.). Je na rozdíl od druhého pilíře dobrovolný se soukromými spořícími 

či investičními účty, lze říct, že se jedná o dobrovolné soukromé penzijní spoření či pojištění. 

Je velmi flexibilní. 

 

e) Čtvrtý pilíř 

Podle Holzmanna, Hinze a Dorfmana (2008), tento pilíř zahrnuje přístup k neformální 

podpoře (rodinná podpora), formální sociální programy (péče o zdraví nebo domácnost) a jiné 

individuální finanční i nefinanční aktiva (vlastnictví domu).  

 

2.2.3. OECD: tři vrstvy 

Cipra (2012) tvrdí, že OECD zavádí klasifikaci důchodových systémů, která nepoužívá 

pilíře, ale vrstvy. Tato klasifikace je vhodnější pro přehledové tabulky, zachycující vývoj 

důležitých důchodových ukazatelů
8
, které OECD pro své členské země publikuje.  

První dvě vrstvy pokrývají mandatorní důchodové systémy, zatímco třetí vrstva se týká 

dobrovolných schémat.  

 

a) První vrstva 

Je charakterizována jako redistribuční a zahrnuje důchodové programy navržené 

s přednostním záměrem zajistit účastníkům určitý minimální životní standard. Jedná se o 

                                                           
8
 Důchodové ukazatele OECD – jsou sestavovány podle OECD ve spolupráci s EU a Světovou bankou. Patří 

zde například ukazatel penzijních nároků nebo ukazatel příjmů a chudoby starších lidí. (Whitehouse, 1999). 
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součást záchranné sítě, která by měla seniory ochránit před chudobou. Příslušné důchodové 

programy
9
 jsou poskytovány většinou mandatorně veřejným sektorem. 

 

b) Druhá vrstva 

Hraje v typologii OECD spíš roli spoření či pojištění. Důchodové programy v jejím 

rámci by měly účastníkům zajistit životní standard. Odpovídající důchodové programy jsou 

poskytovány většinou mandatorně a mohou být velmi různorodé. 

 

c) Třetí vrstva 

Zahrnuje dobrovolné soukromé penzijní plány, jako je tomu ve třetím pilíři třípilířové 

nebo pětipilířové klasifikace důchodových systémů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Důchodové programy – Program s možností spoření si na důchod s volbou strategie spoření a jiných 

parametrů. Nabízí jej pojišťovny, jako jsou ING, Allianz aj. (Cipra, 2012). 
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3  Penzijní systém České a Slovenské republiky 

Česká a Slovenská republika má k sobě blízko nejen díky pestré, z části společné 

minulosti, ale i díky příbuznosti jazyka, dlouhodobým sousedským vztahům a v neposlední 

řadě také důchodové reformě, která proběhla v obou zemích. 

Nebýt stárnutí obyvatelstva, dožívání se vyššího věku a nízké porodnosti, nejen v České 

republice a Slovensku, o důchodové reformě by asi nebyla ani zmínka. Holman (2005) se 

zabývá třemi možnostmi, jak se zajistit na stáří: 

  

 vytváření soukromých úspor, 

 výchova dětí pro pozdější péči rodičů, 

 program sociálního pojištění.  

 

Nepříznivým populačním vývojem se tlak na penzijní systémy neustále zvyšuje, výplata 

penzí zatěžuje státní rozpočty stále více a penzijní systém mnoha zemí se dostává do deficitu, 

jak argumentuje Vaněk (2010). 

V každé zemi je ale důchodová reforma chápána jinak. Krebs (2007) poukazuje na to, že 

pod pojmem důchodová reforma se skrývá velmi pestrá škála změn, korekcí s různou 

intenzitou a jedná se o proces dlouhodobého charakteru. 

V následujících podkapitolách se zabýváme penzijním systémem České republiky po 

zavedené reformě z roku 2013, následně se pak zmiňujeme o stavu penzijního systému na 

Slovensku po reformách, které probíhaly od roku 2005. 

 

3.1. Penzijní systém České republiky 

Český penzijní systém fungující na průběžném financování přibližně od konce 90. let  

20. století, prošel velkým množstvím změn. Rytířová (2013) upozorňuje, že systém byl 

několik desetiletí postaven pouze na jednom pilíři, až v roce 1994 byl vytvořen tzv. třetí pilíř - 

penzijní připojištění se státním příspěvkem. 

Krebs (2007) zdůrazňuje, že systém byl spravován mnohem zodpovědněji a efektivněji 

než v jiných zemích. Právě díky tomuto faktu, Krebs (2007) dochází k závěru, že ke krizi 
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systému jako takového vlastně nikdy nedošlo, pouze se vyskytovaly problémy v oblasti 

financování důchodového pojištění nebo existence nadměrné solidarity.
10

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky – MPSV (2013) je přesvědčeno, že 

důvodem k penzijní reformě v České republice byly tyto důvody: 

 

 zvyšování průměrné doby dožití,  

 snížení porodnosti, 

 vysoká závislost důchodců na příjmy od státu.  

 

Od 1. ledna 2013 v České republice dochází k zásadní změně. Systém dvou pilířů byl 

doplněn o další pilíř. Nově vzniká druhý pilíř - důchodové spoření. Třetí pilíř, původně 

penzijní připojištění se státním příspěvkem nově představuje tzv. doplňkové penzijní 

připojištění.  

 

3.1.1. První pilíř českého penzijního systému 

Základní pilíř důchodového systému, upravený podle zákona č. 582/1991 Sb., je založený 

na průběžném financování (PAYG) a povinné účasti.  

Hlavní úlohou pilíře je ochrana před chudobou ve stáří, zajištěním přiměřené výše 

důchodu pro všechny, kdo poctivě pracovali, platili a odváděli daně i pojištění, ale na rozdíl 

od spořících pilířů není zde možnost dědictví při předčasném úmrtí, upřesňuje MPSV 

(2013a).  

Rytířová (2013) označuje jako hlavní principy tohoto pilíře – ekvivalenci
11

, sociální 

solidaritu, princip dávkově definovaného systému a náhradu příjmů ve stáří (popřípadě při 

invaliditě či smrti živitele). 

 

 POSKYTOVÁNÍ DÁVEK 

Nároky na důchody, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro jejich výplatu jsou 

upravovány zákonem č. 155/1995 Sb.  

                                                           
10

 Míra solidarity je dána především poskytováním výhodnějších pravidel pro některé skupiny pojištěnců, 

například zvýhodnění možnosti stanovení výše pojistného u OSVČ. (Krebs, 2010). 
11

 Výše důchodů závisí na příjmech jedince, z nichž platil pojistné. (Rytířová, 2013). 
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Česká správa sociálního zabezpečení – ČSSZ (2013) je správní instituce, která rozhoduje  

o dávkách důchodového pojištění a člení je na starobní, invalidní a pozůstalostní důchody.  

Nárok na starobní důchod vzniká dosažením zákonem požadovaného důchodového věku 

(popřípadě věku od něj odvozeného nebo věku 65 let) a získáním potřebné doby trvání 

pojištění, podává vysvětlení MPSV (2013b). 

Při stanovení důchodového věku se vychází ze tří skupin, do kterých jsou osoby rozděleny 

podle roku narození, a to – skupina osob narozených před rokem 1936, osoby narozené od 

roku 1936 do roku 1977 (výpočet podle tabulky důchodového věku) a osoby narozené po roce 

1977, shrnuje MPSV (2013b).  

Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod se postupně prodlužuje v závislosti 

na roku dosažení důchodového věku pojištěnce (z 25 let před rokem 2010, na 35 let po roce 

2018), jak stanovuje ČSSZ (2013a). 

Cipra (2012) promítá fakt, že předčasný i starobní důchod se skládá ze dvou složek – 

základní výměra a procentní výměra. Finální vzorec pro výpočet obecného starobního 

důchodu, podle Cipry (2012) lze zapsat jako 

                                           ,  (3.1) 

kde S je výše starobního důchodu, ZV je základní výměra, VZ je výpočtový základ pojištěnce, 

CDP je celková doba pojištění od ukončení povinné školní docházky do vzniku nároku na 

důchod, sazba 0,015 a 0,004 je koeficientem procentní sazby a DDP je počet časových úseků 

dodatečné doby pojištění o délce 90, 180 nebo 360 dnů.  

Důchody jsou vypláceny ze státního rozpočtu. Jedná se o mandatorní výdaje, tudíž stát 

garantuje jejich vyplácení, upravit může pouze výši důchodů. Pokud má účastník nárok na 

výplatu více druhů důchodu, je vyplacen pouze jeden, a to nejvyšší, shrnuje ČSSZ (2013). 

 

 ÚČAST V PILÍŘI  

Jedná se o povinný pilíř, tudíž je zde povinná účast pro všechny, za daných podmínek 

stanovených zákonem. Z toho také vyplývá, že občan nemůže libovolně do systému vstoupit 

nebo z něj vystoupit.  
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Rytířová (2013) hovoří o tzv. mezinárodních pravidlech, která je nutné zohlednit při 

stanovení účasti na důchodovém pojištění. Pokud daná osoba podléhá sociálnímu zabezpečení 

jiného státu, nevztahují se na ni české předpisy a podmínky pro účast v českém penzijním 

systému. 

 

 POJISTNÉ 

Pojistné se vypočítá stanoveným procentem z vyměřovacího základu, který je stanoven 

hned v první řadě, doplňuje ČSSZ (2013b). Cipra (2012) dodává, že hlavní změnou v tomto 

pilíři, je možnost vyvedení 3 % z celkových 28 % platu pro výpočet pojistného na důchodové 

pojištění z prvního pilíře na důchodový účet pojištěnce.  

 

 VÝHODY A NEVÝHODY  

Rytířová (2013) poukazuje na výhody prvního pilíře, mezi které patří například poměrně 

vysoké dávky pro osoby s nízkými příjmy, státem garantovaný systém a odvádění pojistného 

podle výše příjmů (kdo nemá příjmy, neplatí pojistné
12

). Mezi nevýhody zařazuje Rytířová 

(2013) nejistotu výši dávek do budoucna, silný prvek solidarity nebo to, že odvedené 

prostředky nejsou součástí dědictví. 

 

3.1.2. Druhý pilíř českého penzijního systému 

Od 1. ledna 2013 nově vzniklý fondový pilíř - důchodové spoření s dobrovolnou účastí. 

Ministerstvo financí České republiky – MFČR (2013) ale upozorňuje na povinnost setrvání v 

pilíři až do vzniku nároku na dávky (do okamžiku výplaty důchodu z prvního pilíře).  

Mezi základní charakteristiky druhého pilíře Rytířová (2013) zařazuje - fondové 

financování, dobrovolnou účast, existenci individuálního účtu
13

, ekvivalenci, příspěvkově 

definovaný systém.  

Důležitou roli zde sehrávají penzijní společnosti.
14

 Ty jsou podle Rytířové (2013) správci, 

nikoliv vlastníci prostředků účastníků, v rámci důchodového účtu. Dohled nad nimi provádí 

                                                           
12

 Výjimkou jsou OSVČ vykonávající hlavní činnost – musí odvádět pojistné z minimálního vyměřovacího 

základu, kdyby žádných příjmů nedosáhly. (Rytířová, 2013). 
13

 Účastník si spoří na svůj vlastní individuální účet. Dostane, co si sám naspoří. (Rytířová, 2013). 
14

 Allianz Penzijní společnost, Penzijní společnost České spořitelny, Penzijní společnost České pojišťovny, 

ČSOB Penzijní společnost, KB Penzijní společnost, Raiffeisen penzijní společnost, AXA Penzijní společnost, 

Conseq důchodová penzijní společnost, ING penzijní společnost. (MFČR, 2013). 
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Česká národní banka (ČNB). Jak zmiňuje MFČR (2013a), obhospodařují prostředky 

účastníků ve čtyřech fondech: 

 

I. důchodový fond dynamický, 

II. důchodový fond vyvážený, 

III. důchodový fond konzervativní, 

IV. důchodový fond státních dluhopisů.   

 

Rytířová (2013) definuje tyto důchodové fondy, jako soubor majetku náležícího všem 

účastníkům důchodového spoření, podle jejich naspořených prostředků, upraveny zákonem  

o důchodovém spoření.  

Dále Rytířová (2013) specifikuje, že každý fond musí mít statut, zveřejňovaný na 

internetových stránkách, ve kterém je popsán způsob investování, investiční rizika a jiné 

důležité skutečnosti, podle kterých se účastník rozhoduje o výběru.  

 

 POSKYTOVÁNÍ DÁVEK 

Cipra (2012) konstatuje, že při vzniku nároku, je možnost si zvolit mezi danými druhy 

důchodů, jako je - doživotní starobní důchod, doživotní starobní důchod se sjednanou 

výplatou pozůstalostního důchodu na 3 roky, starobní důchod na dobu 20 let. V poslední řadě 

jsou zde i pozůstalostní penze v případě úmrtí účastníka. 

 

 ÚČAST V PILÍŘI 

MPSV (2013c) tvrdí, že možnost rozhodnutí o vstupu do tohoto pilíře mají osoby starší 18 

let, výjimkou jsou osoby, kterým je již přiznán státní důchod. Účastníkem se může stát  

i člověk ve věku 35 let, ale musí být rozhodnut uzavřít smlouvu nejpozději do konce 

kalendářního roku, v němž dosáhne tohoto věku.  

Účast vzniká na základě podepsání smlouvy, která je odeslána do centrálního registru 

smluv (CRS) podotýká MFČR (2013a). Cipra (2012) upřesňuje, že správcem CRS je 

specializovaný finanční úřad, někdy označovaný jako Generální finanční ředitelství a hlavní 

činností je evidence údajů o účasti na důchodovém spoření pojišťoven, fyzických osob a 

penzijních společností.  
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 POJISTNÉ 

MFČR (2013a) zdůrazňuje změnu nového, zaběhnutého druhého pilíře, která spočívá 

v tom, že pokud zaměstnanec vstoupí do druhého pilíře, nebude odváděno 28 % z hrubé mzdy 

do systému, ale jen 25 %, jelikož 3 % půjdou na jeho individuální účet. Navíc je zde závazek 

ve formě 2 %, které musí zaměstnanec odvádět nad rámec původní výšky odvodů, rovněž na 

individuální účet.  

MPSV (2013c) ukazuje na fakt, kdy celkový odvod v závěru činí celkem 30 % 

vyměřovacího základu, z toho 25 % na důchodové pojištění a zbylých 5 % na důchod.  

MPSV (2013c) také upozorňuje, že účastník je povinen přispívat do pilíře pouze tehdy,  

je - li výdělečně činnou osobou. Po dobu, kterou není poplatníkem pojistného do prvního 

pilíře, nemusí platit pojistné do druhého pilíře.     

 

 VÝHODY A NEVÝHODY 

O výhodách a nevýhodách druhého pilíře se stále spekuluje. Politici, odborníci  

i analytikové se i v současnosti neumí shodnout, zda druhý pilíř je, či není výhodou. 

Podle MPSV (2013d) bývá druhému pilíři vytýkáno, že je výhodný pouze pro mladé 

občany nebo osoby s vyšším příjmem, tato skupina ale není jedinou, pro kterou je důchodová 

reforma přínosem.  

MPSV (2013d) přináší přehled výhod, mezi které patří například bezpečné spoření 

s nízkými náklady pro občany mladšího a středního věku, vyšší zásluhovost, zpomalení 

nárůstu státních výdajů na důchody nebo udržení nízkých úrokových sazeb dluhu České 

republiky. 

 

3.1.3. Třetí pilíř Českého penzijního systému 

Třetím pilířem v penzijním systému České republiky je tzv. doplňkové penzijní spoření, 

které je založeno na dobrovolné účasti. MPSV (2013e) poukazuje na možnost ze systému 

vystoupit kdykoliv po zaplacení 24 příspěvků, ale vyplaceny jsou pouze zaplacené příspěvky, 

příspěvky zaměstnavatele a výnosy.  

Mezi základní charakteristiky třetího pilíře Rytířová (2013) řadí například fondové 

financování, existence individuálního účtu, ekvivalenci a příspěvkově definovaný systém.  
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Doplňkové penzijní spoření vzniklo 1. ledna 2013, ale současně má částečnou návaznost 

na penzijní připojištění se státním příspěvkem
15

. Správci jsou jako u druhého pilíře penzijní 

společnosti, na jejichž činnost dohlíží ČNB a státní dozor v souvislosti s poskytováním či 

vracením státního příspěvku vykonává Ministerstvo financí ČR, zmiňuje Cipra (2012). 

 

Cipra (2012) označuje třetí pilíř jako doplňkové penzijní spoření, které má dvě formy:  

 

a) Transformované fondy 

Tyto fondy jsou vlastně pokračováním penzijního připojištění se státním příspěvkem a jak 

Cipra (2012) poznamenává, účastníci kteří spoří touto formou, museli uzavřít smlouvu do  

30. listopadu 2012. MFČR (2013) doplňuje, že účastníkům jsou zachovány jejich dosavadní 

podmínky s tím, že změny v poskytování státního příspěvku platí pro všechny účastníky 

třetího pilíře. 

MFČR (2013) pojímá jako hlavní podstatu tohoto fondu oddělení majetku účastníků  

a správců při důchodové reformě, také bere na vědomí nejen zachování garance nezáporného 

zhodnocení
16

, ale i vznik těchto fondů na základě důchodové reformy. 

 

b) Účastnické fondy 

Dle definice Cipry (2012) se jedná o soubor aktiv účastníků doplňkového penzijního 

spoření s povinně vytvořeným konzervativním fondem a účastníkem může být ten, kdo 

uzavřel smlouvu po 30. listopadu 2012, nebo dobrovolně přešel z transformovaného fondu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 U penzijního připojištění se státním příspěvkem prováděly činnost penzijní fondy, ty ale zanikly koncem roku 

2012. Nově je představují tzv. transformované fondy, od roku 2013. (Cipra, 2012). 
16

 Garance nezáporného zhodnocení = i při nepříznivém vývoji na finančních trzích nesmí být připsáno roční 

zhodnocení na nižší než nulové úrovni. (MFČR, 2013). 
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Tabulka č. 3.1 Rozdíly při uzavírání smlouvy podle data 

Smlouva uzavřená do 30. listopadu 2012 Smlouva uzavřena po 30. listopadu 2012 

Zhodnocení nesmí být záporné. Možnost vyššího zhodnocení ale i ztráty. 

Po 15 letech může spořitel požádat o 

výsluhovou penzi, může si nechat vyplatit až 

polovinu naspořených financí. 

Možnost volby z několika investičních 

strategií. 

K naspořeným zdrojům se spořitel dostane až 

dovršením věku 60 let. 

O vyplacení předčasného důchodu je možné 

požádat 5 let před dovršením důchodového 

věku. 

Přechod na účastnický fond je možný. 
Přechod na transformovaný fond není 

možný. 

Zdroj: MFČR (2013b), vlastní zpracování. 

 

 POSKYTOVÁNÍ DÁVEK 

MFČR (2013) rozlišuje, zda v případě nároku na dávky chce účastník pobírat penzi od 

penzijní společnosti nebo uzavře pojistnou smlouvu s pojišťovnou, u které si může volit mezi 

doživotní penzí a penzí s garantovanou výší splátky na určitou dobu. 

Dále MFČR (2013) argumentuje nárok na státní příspěvek a daňové úlevy jako důsledek 

setrvání v pilíři do stanovené doby. 

V poslední řadě se MFČR (2013b) zabývá i tzv. předdůchodem, jehož vyplácení musí 

splňovat dané podmínky stanovené zákonem č. 427/2011 Sb., jako je dosažená spořící doba 

minimálně 60 kalendářních měsíců, naspořená částka ve výši 30 % průměrné mzdy a dosažení 

věku, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vyplacení starobního důchodu.    

 

 ÚČAST V PILÍŘI 

Účast v tomto pilíři je dobrovolná, tudíž účastníkem může být jakákoliv osoba starší 18 

let, která uzavře smlouvu s nejvýše jednou penzijní společností za daných podmínek. Vznik 

účasti na doplňkovém penzijním spoření Cipra (2012) považuje za den, uvedený ve smlouvě. 

 

 POJISTNÉ 
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Pojistné zde představuje příspěvek účastníka za kalendářní měsíc. Ten nesmí být nižší, 

než 100 Kč varuje Cipra (2012). Dále poukazuje na možnost měnit výši příspěvku či přerušit 

placení úplně, přispívat může také zaměstnavatel.  

S placením příspěvku je spojen státní příspěvek, který se odvíjí od výše zaplaceného 

pojistného. Účastník má nárok na státní příspěvek, který poskytuje Ministerstvo financí České 

republiky ze státního rozpočtu, pokud má trvalý pobyt na území České republiky nebo státu 

EU, konstatuje Cipra (2012). 

 

 VÝHODY A NEVÝHODY 

Zvýšený maximální státní příspěvek, zvýšená bezpečnost spravovaných prostředků klienta 

a vytváření předpokladů pro dosahování lepších výnosů – o těchto bodech, hovoří MPSV 

(2013f) jako o výhodách doplňkového penzijního spoření. Rytířová (2013) dodává, že 

možnost dědění po smrti účastníka nebo příspěvek zaměstnavatele může být bráno také jako 

výhoda. 

Rytířová (2013) zdůrazňuje nutnost zvážit podmínky uzavřených smluv před rokem 2013 

a podle toho pak zvolit příslušný fond. Na závěr doplňuje jako nevýhodu transformovaného 

fondu nízký výnos, u účastnického fondu agresivnější strategii.  

 

3.2. Penzijní systém Slovenské republiky 

Systém Slovenské republiky původně fungoval pouze na průběžném systému. Jak 

popisuje Goliaš (2011) v roce 1996 vznikl třetí pilíř, tzv. nepovinný kapitalizační systém 

doplňkového důchodového spoření, který spravovaly 4 soukromé doplňkové penzijní 

pojišťovny. 

Jako hlavní záměr změn v důsledku penzijní reformy, považuje Burian (2012) stabilitu 

systému, přiměřené důchody, dlouhodobě udržitelný systém, vyváženou míru solidarity  

a zásluhovosti.  

Změny v penzijním systému Slovenské republiky můžeme rozdělit do několika etap. 

Tento přehled publikuje ve svém článku Goliaš (2011): 

 

a) Období 2002 – 2003 
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Období před samotnou penzijní reformou. Mezi základní problémy patřilo neustálé 

zvyšování výdajů na vyplácení důchodů, upřesňuje Goliaš (2011). Vláda Slovenské republiky 

řešila prohlubující se deficit například zvýšením sazby pojistného do systému z  

27,5 % na 28 %, uvádí Lendacký (2002). 

 

b) Období roku 2004  

Zhoršení finanční stability penzijního systému, snižování porodnosti či zvyšování věku 

dožití, byli typickými problémy tohoto období. 

Goliaš (2011) se věnuje zákonům, které vláda Slovenské republiky v tomto období 

schválila. Jedná se především o zákon sociálního pojištění č. 461/2003, kterým s účinností od 

1. 1. 2004 vznikl první pilíř (důchodové pojištění), či zákon o starobním důchodovém spoření 

č. 43/2004, kterým vznikl druhý pilíř (starobní důchodové spoření) s účinností od  

1. 1. 2005. Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky – MPSVR (2013) 

sdílí skutečnost, že vznikem třípilířového penzijního systému, dochází 1. ledna 2005 

k rozsáhlé důchodové reformě penzijního systému Slovenské republiky. 

 

c) Období 2005 – 2010 

Dá se říct, že začátkem roku 2005 se strhla nejdůraznější a největší vlna změn, která 

pokračovala až do konce roku 2010. Jednalo se o změny v prvním, druhém i ve třetím pilíři. 

Goliaš (2011) bere v potaz změny jako je například zavedení vánočních příspěvků, zrušení 

povinného vstupu pro osoby vstupujících na trh práce nebo změny v administrativních 

poplatcích.     

 

d) Období roku 2011 

Přibyly další změny upravující důchodový systém Slovenské republiky, například změna 

způsobu výpočtu vánočních příspěvků, zrušení daňových úlev za daných podmínek, nové 

podmínky pro předčasný důchod nebo změna v minimální době spoření, podává vysvětlení 

Goliaš (2011).   

 

e) Období po 1. 1. 2012   
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Od roku 2012 probíhaly a stále probíhají další systémové změny. Kiss (2012) je 

přesvědčen, že dojde ke změnám jako je zvýšení sazby starobního důchodového spoření  

o 0,25 % ročně v roce 2017, nebo ke změně, kdy důchodové starobní spoření bude moct 

spravovat pouze dva důchodové fondy (garantovaný dluhopisový a negarantovaný akciový 

fond).   

 

3.2.1. První pilíř Slovenské republiky 

První pilíř Slovenské republiky představuje důchodové pojištění, s povinnou účastí, které 

vzniklo 1. ledna 2004.  

MPSVR Slovenské republiky (2013a) promítá fakt, že se jedná o průběžně financovaný  

a dávkově definovaný systém, jehož podstatou je úzká provázanost na ekonomickou aktivitu 

občanů, správcem je Sociální pojišťovna.  

Právě Sociální pojišťovna (2013) stanovuje dva podsystémy důchodového pojištění – 

starobní pojištění (zabezpečení příjmu na stáří a v případě úmrtí) a invalidní (při poklesu 

schopnosti vykonávat práci kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu či jiným 

okolnostem a pro případ úmrtí).  

 

 POSKYTOVÁNÍ DÁVEK 

Poskytování dávek je závislé na již zmíněné dva podsystémy (starobní a invalidní 

pojištění). MPSVR Slovenské republiky (2013a) charakterizuje poskytované dávky:  

Ze starobního pojištění jsou poskytovány starobní důchody, předčasné starobní důchody, 

sirotčí důchod, vdovský a vdovecký důchod. 

Z invalidního pojištění jsou vypláceny invalidní důchod, sirotčí, vdovský a vdovecký za 

daných podmínek stanovených zákonem.  

Nárok na důchod má pojištěnec, pokud splňuje podmínky, které vymezuje Sociální 

pojišťovna (2013a) - jedná se o dobu pojištění v minimální délce 15 let a dovršení 

důchodového věku.  

Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky (2013b) přináší schéma, 

podle kterého se vypočte slovenský důchod:  

               ,     (3.2) 
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kde SD je starobní důchod, POMB je průměrný mzdový bod
17

, ODP je období důchodového 

pojištění získané ke dni vzniku nároku na důchod a ADH je aktuální důchodová hodnota. 

 

 ÚČAST V PILÍŘI 

Jedná se o povinné, zákonné pojištění a tudíž daným osobám zde ze zákona vzniká 

povinná účast, specifikuje MPSVR (2013a) ale také upřesňuje, že zákon o sociálním pojištění 

umožňuje i dobrovolné důchodové pojištění. 

 

 POJISTNÉ 

Výše placeného pojistného se odvíjí od důležitého kritéria, a to, zda je člověk účastníkem 

pouze prvního pilíře nebo je účastníkem jak prvního tak druhého pilíře. Asociace 

důchodových správcovských společností – ADSS (2013) přináší přehled sazeb pojistného  

a princip fungování: 

- lidé zapojení pouze do prvního pilíře, platí 18 % z vyměřovacího základu na starobní 

pojištění. Pokud se jedná o zaměstnance, odvádí 9 % a zbylých 9 % zaměstnavatel 

platí z vlastních zdrojů, 

- lidé zapojení současně i do druhého pilíře odvádí sice 18 %, ale ty se rozdělí mezi 

první (9 % do Sociální pojišťovny) a druhý pilíř (9 % do důchodové správcovské 

společnosti).  

 

3.2.2. Druhý pilíř Slovenské republiky 

Starobní důchodové spoření vzniklo k 1. lednu 2005. MPSVR Slovenské republiky 

(2013c) chápe druhý pilíř jako kapitalizační pilíř, příspěvkově definovaný, jehož správu mají 

pod sebou Důchodové správcovské společnosti (DSS) a cílem je zabezpečit spořiteli příjem 

ve stáří.  

DSS
18

 vede osobní důchodové účty účastníkům druhého pilíře, ale provádí i správu 

důchodových fondů (akciový, smíšený, dluhopisový a indexový důchodový fond) s různou 

investiční strategií, jak charakterizuje ADSS (2013a). 

                                                           
17

 POMB neboli průměrný mzdový bod se určí jako podíl součtu osobních mzdových bodů vypočítané za 

jednotlivé roky rozhodujícího období a období důchodového pojištění. (MPSVR 2013b). 
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 POSKYTOVÁNÍ DÁVEK 

Podle MPSVR Slovenské republiky (2013c) se z druhého pilíře vyplácí starobní důchod, 

předčasný starobní důchod, sirotčí, vdovský, vdovecký důchod a jeho výše záleží na době 

spoření, míry zhodnocení příspěvků nebo od zvoleného způsobu pobíraní důchodů. 

ADSS (2013b) popisuje princip účasti v pilířích, kdy pokud se daná osoba zúčastní 

prvního pilíře a zároveň druhého, bude pobírat dávky ze dvou zdrojů - ze Sociální pojišťovny 

a z osobního účtu. Dále ADSS (2013b) rozeznává dvě možnosti pobírání dávek – doživotní 

důchod nebo programový výběr s doživotním důchodem a považuje tuto možnost volby jako 

výhodu druhého pilíře.  

 

 ÚČAST V PILÍŘI 

Osoba, která je, nebo někdy byla účastníkem prvního pilíře, se může rozhodnout o vstupu 

do druhého pilíře do dovršení věku 35 let, ale pak nelze z něj už vystoupit, definuje MPSVR 

(2013c) a navíc doplňuje, že osoby, které poprvé vstoupili na trh v období od 1. 4. 2012 do 

31. 12. 2012, mají možnost vystoupit do dvou roků z tohoto systému.  

 

 POJISTNÉ 

Jak už bylo řečeno výše, pokud je osoba účastníkem prvního a současně druhého pilíře, 

pojistné 18 % se rozděluje na 9 %, které míří do prvního pilíře a zbylých 9 %, směřující do 

druhého pilíře. Obecně dělí MPSVR Slovenské republiky (2013c) příspěvky do druhého pilíře 

na povinné (4 %) a dobrovolné - jehož výši si stanoví účastník sám, ale daňové zvýhodnění je 

jen do výšky 2 % ze základu daně.  

 

 VÝHODY 

ADSS (2013c) uvádí jako výhody druhého pilíře bezpečnost systému, možnost 

ovlivňování důchodu, možnost investování, možnost vybrat si formu pobírání důchodů, malé 

politické riziko a jednou z hlavní výhod je dědění, které se stalo velkou motivací pro mnoho 

spořitelů.  

 

                                                                                                                                                                                     
18

 Na Slovensku je nyní 6 důchodových správcovských společností – AEGON důchodová správcovská 

společnost a. s., Allianz d. s. s., a. s., AXA d. s. s., a. s., DSS Poštovní banky a. s., ING důchodová správcovská 

společnost a. s., VÚB Generali d. s. s., a. s. (ADSS, 2013c). 
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3.2.3. Třetí pilíř Slovenské republiky 

Třetí pilíř neboli doplňkové důchodové spoření, s dobrovolnou účastí, ve kterém úlohu 

správce plní doplňkové důchodové společnosti (DDS)
19

, které MPSVR Slovenské republiky 

(2013d) označuje jako akciovou společnost se sídlem na území Slovenska s povinností 

vytvořit a spravovat jeden výplatný důchodový fond a minimálně jeden příspěvkový 

doplňkový důchodový fond.  

MPSVR Slovenské republiky (2013d) pojímá jako hlavní cíl doplňkového důchodového 

spoření umožnění získat doplňkový příjem na stáří nebo pokud ukončíme výkon rizikových 

prací nebo práci tanečního či hudebního umělce aj. 

 

 POSKYTOVÁNÍ DÁVEK 

Po ukončení spoření je zde možnost výplaty odstupného, jednorázové výplaty, 

doplňkového starobního důchodu či doplňkového výsluhového důchodu, zmiňuje MPSVR 

Slovenské republiky (2013d). 

U druhého pilíře jsme se mohli setkat s vyplácením dávek ze dvou zdrojů, zde může osoba 

pobírat důchod až ze tří zdrojů (Sociální pojišťovna, důchodový účet a osobní účet 

doplňkového důchodového spoření), které zmiňuje MPSVR Slovenské republiky (2013d).  

 

 ÚČAST V PILÍŘI 

Dle definice MPSVR Slovenské republiky (2013d) účastníkem může být jakákoliv osoba 

starší 18 let nebo osoba, která uzavřela smlouvu s doplňkovou důchodovou společností.  

 

 POJISTNÉ 

Vaněk (2010) tvrdí, že příspěvky do třetího pilíře jsou odváděny ze mzdy ve výši dle 

vlastního rozhodnutí, určitou částkou zde mohou přispívat i zaměstnavatelé. Vaněk (2010) 

navíc poznamenává, že vklady jsou zhodnocovány doplňkovými důchodovými společnostmi, 

které jsou zavázány vyplácet po splnění podmínek stanovených ve smlouvě, doplňkový 

důchod. 

 

                                                           
19

  Doplňkové důchodové společnosti jako je AXA a. s., ING Tatry – Sympatia a. s., Stabilita a. s., doplňková 

důchodová společnost Tatra banka a. s. (MPSVR, 2013d). 
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4  Porovnání jednotlivých penzijních systémů  

Porovnání důchodových systémů je určitým způsobem problematické. Podoba každého 

penzijního systému je jiná. Hlavním důvodem je působení odlišných faktorů, ať už 

makroekonomických, mikroekonomických nebo historický vývoj a tradice zemí. 

Cílem této kapitoly je komparace penzijních systémů České republiky a Slovenska, 

z hlediska celkových výdajů na důchody, výše důchodů a mezd, pojistného, státních 

příspěvků či daňových aspektů. 

 

4.1. Příjmy a výdaje spojené s důchodovým zabezpečením 

V této podkapitole se nejprve věnujeme srovnáním podílu celkových výdajů i celkových 

příjmů na sociální ochranu a poté porovnáním podílu výdajů na důchody k HDP. Nesmíme 

opomenout ani projekci, která nám ukazuje budoucí vývoj podílu vyplácení dávek k HDP.  

 

EUROSTAT – Evropský statistický úřad (2014), zahrnuje do celkových výdajů na 

sociální ochranu sociální dávky, administrativní náklady a ostatní výdaje. Nejvyšší výdaje 

státního rozpočtu České republiky i Slovenska jsou vynakládány na sociální dávky. V Tabulce 

č. 4.1 můžeme vidět, že podíl celkových výdajů na sociální ochranu k HDP (hrubý domácí 

produkt) převážně stoupá.  

Snížení podílu výdajů na sociální ochranu v letech 2005 až 2008 na Slovensku, bylo 

následkem uskutečněné důchodové reformy. Naopak v roce 2009 je citelné navýšení výdajů u 

obou zemí především díky negativním projevům ekonomické krize. 

 

Tabulka č. 4.1 Podíl celkových výdajů na sociální ochranu k HDP (v %). 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Česká republika 18,6 18,4 18,0 18,0 18,0 20,3 20,2 20,4 

Slovensko 17,2 16,5 16,4 16,1 16,1 18,8 18,7 18,2 

Zdroj: EUROSTAT (2014), vlastní zpracování. 

 

EUROSTAT (2014a) řadí do celkových příjmů na sociální ochranu příspěvky na sociální 

zabezpečení hrazené zaměstnavatelem, sociální příspěvky placené pojištěnými osobami, 
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vládní příspěvky a ostatní příspěvky. Tabulka č. 4.2 popisuje pokles podílu celkových příjmů 

na sociální ochranu k HDP u České republiky i Slovenska, v průběhu roků 2004 – 2008. Růst 

podílu celkových příjmů na sociální ochranu k HDP od roku 2009 byl ovlivněn zvyšováním 

vládních příspěvků. 

 

Tabulka č. 4.2 Podíl celkových příjmů na sociální ochranu k HDP (v %).  

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Česká republika 18,6 18,3 18,4 19,0 18,6 20,1 20,4 20,5 

Slovensko 17,6 17,4 18,4 18,0 17,9 20,2 20,8 21,0 

Zdroj: EUROSTAT (2014), vlastní zpracování. 

 

Jak upřesňuje Tabulka č. 4.3, Česká republika vydává na důchody přibližně 10 % hrubého 

domácího produktu. Tento podíl stoupal od roku 2008 a s přibývajícím počtem osob ve věku 

65 let a více (viz Tabulka č. 4.5), stoupat nadále bude. 

Na Slovensku je od roku 2005 zaznamenáván klesající trend podílu výdajů na důchody k 

HDP, výjimkou je rok 2009. Je zde ale poměrně příznivější vývoj než v České republice a 

současně i jiné evropské země
20

 mají vyšší náklady na výdaje důchodů. Slovensko tak patří 

k zemím s nejmenším podílem výdajů na důchody k HDP. 

 

Tabulka č. 4.3 Podíl výdajů na důchody k HDP (v %).  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Česká republika 8,0 8,0 7,9 8,2 9,1 9,2 9,7 

Slovensko 7,5 7,4 7,3 7,2 8,5 8,4 8,3 

Zdroj: EUROSTAT (2014) vlastní zpracování. 

 

Evropská komise (2012) informuje o vývoji podílu výdajů na důchody v rozmezí od roku 

2020 do roku 2060, prostřednictvím projekce, viz Tabulka č. 4.4. Prognóza potvrzuje, že  

i když s menším rozdílem mezi Českou republikou a Slovenskem, bude podíl výdajů na 

důchody stále stoupat.  

                                                           
20

 Největší podíl výdaje na důchody k HDP (v %) měla v roce 2011 Itálie a Rakousko. (EUROSTAT, 2014). 
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Tabulka č. 4.4 Projekce výdajů na důchody k HDP (v %). 

 2020 2030 2040 2050 2060 

Česká republika 8,7 8,9 9,7 11,0 11,8 

Slovensko 8,6 9,5 10,6 12,2 13,2 

Zdroj: Evropská komise (2012), vlastní zpracování. 

 

4.2. Porovnání dat v oblasti důchodů 

V této podkapitole nejprve sledujeme, jak se vyvíjel počet osob v důchodovém věku, dále 

zmiňujeme podmínky odchodu do důchodu a výši starobního důchodu jak v České republice, 

tak i na Slovensku. Na závěr vymezujeme podíl průměrného starobního důchodu k průměrné 

měsíční mzdě v obou zemích. 

 

Problémem nejen České republiky i Slovenska je dožívání se vyššího věku, nízká 

porodnost a také stárnutí obyvatelstva, což potvrzuje Tabulka č. 4.5, která ukazuje, že osob ve 

věku 65 let a více, od roku 2007 stále přibývá. V České republice je oproti Slovensku vyšší 

tempo růstu populace ve věku 65 let a více. 

 

Tabulka č. 4.5 Podíl populace ve věku 65 let a více, na celkové populaci (v %). 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Česká republika 14,5 14,6 14,9 15,3 15,6 16,2 16,8 

Slovensko 12,0 12,1 12,2 12,4 12,6 12,8 13,1 

Zdroj: EUROSTAT (2014), vlastní zpracování. 

 

Jak už jsme charakterizovali ve třetí kapitole, nárok na důchod má osoba při splnění 

stanovených podmínek (požadovaná doba pojištění, dovršení důchodového věku), které jsou 

totožné pro Českou i Slovenskou republiku. Jsou zde ale menší rozdíly při posuzování doby 

odchodu do důchodu, viz Tabulka č. 4.6 a Tabulka č. 4.7.  
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Tabulka č. 4.6 Odchod do důchodu podle roku narození pojištěnce – Česká republika. 

Rok narození pojištěnce Odchod do důchodu 

Muži nar. před rokem 1936 60 let 

Ženy nar. před rokem 1936 53 – 57 let, podle počtu vychovaných dětí 

Muži nar. 1936 – 1977 

K věku 60 let se přičte takový počet 

kalendářních měsíců, který odpovídá 

dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození 

pojištěnce a rokem 1936 

Ženy nar. 1936 – 1977 53 – 67 let, podle počtu vychovaných dětí 

Osoby narozené po roku 1977 

K věku 67 let se přičte takový počet 

kalendářních měsíců, který odpovídá 

dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození 

pojištěnce a rokem 1977. 

Zdroj: MPSV (2013b), vlastní zpracování. 

 

Tabulka č. 4.7 Odchod do důchodu podle roku narození pojištěnce – Slovensko. 

Rok narození pojištěnce Odchod do důchodu 

Muži nar. 1944 – 1945 60 let 

Muži nar. po roce 1946 62 let 

Ženy nar. 1947 – 1961 53 – 57 let, podle počtu vychovaných dětí 

Ženy nar. po roce 1962 62 let, ale závisí i na počtu vychovaných dětí 

Zdroj: Sociální pojišťovna (2013c), vlastní zpracování. 

 

Podle Tabulky č. 4.8, v České republice i na Slovensku výše průměrného starobního 

důchodu od roku 2005 roste. V poměru jsou důchody obou zemí na stejné úrovni. U průměrné 

měsíční mzdy jsou již větší rozdíly, ty se projevují ve výpočtech podílu starobního důchodu 

k průměrné mzdě. V České republice činila za rok 2013 průměrná měsíční mzda 26 637 Kč  

a podíl starobního důchodu k průměrné mzdě se pohyboval kolem 41 %. Na Slovensku 

průměrná mzda dosahovala 824 eur (v přepočtu 22 412 Kč), a podíl 47 %, jak můžeme vidět 

v Tabulce č. 4.9. 
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Tabulka č. 4.8 Výše průměrného starobního důchodu – ČR a SR (v Kč). 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Slovensko 7 713 8 226 8 885 9 431 9 444 9 626 9 996 10 256 10 621 

Česko 7 744 8 187 8 747 9 638 10 045 10 123 10 552 10 778 10 975 

Zdroj: Sociální pojišťovna (2013b), ČSÚ (2013), vlastní zpracování. 

 

Tabulka č. 4.9 Podíl starobního důchodu k průměrné mzdě – ČR a SR (v %). 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Slovensko 44,52 44,65 43,80 44,10 43,30 45,63 45,84 46,07 46,69 47,39 

Česko 36,55 37,15 37,29 37,32 37,98 39,01 39,31 40,48 39,79 41,13 

Zdroj: Vlastní výpočty, vlastní zpracování. 

 

Důležitou úlohu v problematice penzijních systémů hrají i sazby pojistného na důchodové 

pojištění (DP). Pojistné je placeno z tzv. vyměřovacího základu. Při pohledu na Tabulku  

č. 4.10 a 4.11, vidíme rozdíly nejen v sazbách na DP, ale i ve struktuře účastníků pojistného. 

Sazby pojistného se u obou zemí se v průběhu roku 2013 a 2014 nijak neměnily. 

 

Tabulka č. 4.10 Pojistné na důchodové pojištění – Česká republika. 

ÚČASTNÍCI Sazby na DP (2014) 

Zaměstnavatel 21,5 % 

Zaměstnanec – při neúčasti na II. pilíři 6,5 % 

Zaměstnanec – při účasti ve II. pilíři 3,5 % 

OSVČ – při neúčasti na II. pilíři 28 % 

OSVČ – při účasti na II. pilíři 28 % 

Osoba dobrovolně v I. pilíři, účastnící se II. pilíře 28 % 

Osoba dobrovolně v I. pilíři, neúčastnící se II. pilíře 30 % 

Zdroj: ČSSZ (2014), vlastní zpracování. 

 

Povinnost platit pojistné v České republice mají zaměstnavatelé, zaměstnanci, OSVČ 

(osoby samostatně výdělečně činné) a lidé, kteří jsou dobrovolně v prvním pilíři (účastníci 

důchodového pojištění).  



39 
 

Povinnost platit pojistné na Slovensku mají nejen zaměstnanec, zaměstnavatel, SZČO (v 

ČR se jedná o OSVČ), dobrovolně pojištěná osoba, ale i stát. Ten platí pojistné na starobní 

pojištění, invalidní pojištění a pojistné do rezervního fondu solidarity za fyzickou osobu (FO), 

která se stará o dítě do šesti let, nebo o dítě se dlouhodobým nepříznivým zdravotním stavem, 

argumentuje Sociální pojišťovna (2013c). 

 

Tabulka č. 4.11 Sazby pojistného na DP – Slovensko  

ÚČASTNÍCI Sazby na DP 

Zaměstnanec 9 % 

Zaměstnavatel 18 % 

Povinně pojištěná SZČO
21

 18 % 

Dobrovolně pojištěná osoba 18 % 

Stát 18 % 

Sociální pojišťovna 18 % 

Zdroj: Sociální pojišťovna (2013d), vlastní zpracování. 

 

4.3. Porovnání dat v oblasti druhého a třetího pilíře 

Důležitým bodem v oblasti penzijních systémů jsou i penzijní fondy a penzijní 

společnosti. Základními ukazateli pilířů, jako je počet účastníků nebo státní příspěvek či 

daňovými aspekty se zabýváme v této podkapitole. 

 

Počet účastníků v doplňkovém penzijním spoření (DPS) a penzijním připojištění (PP) 

České republiky, shrnuje tabulka č. 4.12. Jelikož doplňkové penzijní spoření v České 

republice vzniklo k 1. 1. 2013, údaje za rok 2012 nejsou dostupné.  

 

Tabulka č. 4.12 Počet účastníků v DPS a PP České republiky. 

 2012 2013 

Doplňkové penzijní spoření - 77 771 

Penzijní připojištění 5 134 862 4 886 675 

Zdroj: MFČR (2013c), vlastní zpracování. 

                                                           
21

 SZČO neboli OSVČ = osoba samostatně výdělečně činná. 
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Počet spořitelů ve druhém a třetím pilíři Slovenské republiky, uvádí tabulka č. 4.13. Na 

rozdíl od České republiky je účast na nižší úrovni. 

 

Tabulka č. 4.13 Počet účastníků ve druhém a třetím pilíři – Slovensko.   

 2012 2013 

Starobní důchodové spoření 1 462 516 1 757 771 

Doplňkové důchodové spoření 731 578 884 000 

Zdroj: Virtuální DSS (2013), vlastní zpracování.  

 

Tabulka č. 4.14 interpretuje výši státního příspěvku v České republice u třetího pilíře. Ten 

se odvíjí od vloženého příspěvku účastníka. V letech 2000 až 2012 činil státní příspěvek 150 

Kč při příspěvku účastníka od 500 Kč výše. Po důchodové reformě 1. 1. 2013, byly změněny 

finanční parametry a rozsah výše udělování státního příspěvku. Hlavním důvodem změny, 

byla motivace obyvatelstva spořit si na důchod vyšší částkou.  

 

Tabulka č. 4.14 Státní příspěvek v České republice 

PŘÍSPĚVEK 

ÚČASTNÍKA 
100,- 200,- 300,- 400,- 500,- 600,- 700,- 800,- 900,- 1000,- 

Státní příspěvek 

(2000 – 2012) 
50,- 90,- 120,- 140,- 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- 

Státní příspěvek 

od roku 2013 
- - 90,- 110,- 130,- 150,- 170,- 190,- 210,- 230,- 

Zdroj: MFČR (2013b), vlastní zpracování. 

 

Na rozdíl od České republiky, Slovensko žádné státní příspěvky neposkytuje. Jedná se tak 

o jednu z výhod pro účastníky III. pilíře českého důchodového systému. 

 

Tabulka č. 4.15 představuje vývoj doplňkového penzijního spoření v transformovaných 

fondech z hlediska příspěvků účastníků a příspěvků státu. Můžeme si všimnout, že celkové 

příspěvky účastníků (v mld. Kč) se zvýšili důrazně až v roce 2013, díky důchodové reformě a 

také průměrná výše přispívání do třetího pilíře činí více jak 500 Kč.  
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Tabulka č. 4.15 Doplňkové penzijní spoření – transformované fondy – ČR.    

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Příspěvky 

účastníků  

(mld. Kč) 

17,6 20,2 21,8 22,9 23,2 23,4 25,4 32,9 

Prům. státní 

příspěvek státu 

(Kč) 

102 104 105 105 105 105 108 117 

Prům. příspěvek 

účastníka (Kč) 
431 150 451 444 440 442 468 568 

Zdroj: MFČR (2013c), vlastní zpracování. 

 

Sumu příspěvků účastníků penzijního připojištění v účastnických fondech, které vznikly 

k 1. 1. 2013, poskytuje Tabulka č. 4.16. Na rozdíl od transformovaných fondů, je zde 

průměrný příspěvek účastníka až 749 Kč. 

 

Tabulka č. 4.16 Penzijní připojištění – účastnické fondy – ČR.   

 2013 

Příspěvky účastníků (mld. Kč) 0,32 

Prům. státní příspěvek státu (Kč) 143 

Prům. příspěvek účastníka (Kč) 749 

Zdroj: MFČR (2013d), vlastní zpracování. 

 

V neposlední řadě jsou zde jak pro účastníky českého tak i slovenského třetího pilíře 

penzijního systému daňové výhody plynoucí z příspěvků klienta. 

Pro získání maximálního daňového odpočtu u penzijního připojištění v České republice je 

nutné splnit 2 podmínky, které vymezuje MFČR (2013d). Plnění je nutné obdržet až 60 

měsíců od uzavření smlouvy a nejdříve při dosažení věku 60 let, spořit si měsíčně 2 000 Kč. 

Odpočet je zde ve výši 12 000 Kč. 

Pokud si chcete maximálně snížit daňový základ u spoření do třetího pilíře Slovenské 

republiky, musíte podepsat dodatek s novými podmínkami a měsíčně posílat na svůj účet 15 

eur (v přepočtu 450 Kč), upřesňuje Virtuální DSS (2013). Odpočet je ve výši 180 eur (v 

přepočtu 5 500 Kč). 
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5  Závěr 

Přístupů ke klasifikaci důchodových systémů existuje mnoho. Český penzijní systém i 

systém Slovenska spočívá na třech pilířích, přesto má každý z nich odlišnou strukturu a 

finanční parametry. 

Cílem této bakalářské práce je porovnání již reformovaných penzijních systémů, a to 

systému České republiky a Slovenska, na základě makrofinančních a mikrofinančních kritérií.   

 Na penzijní systémy je vyvíjen stále větší tlak, což vyvolává v mnoha zemích potřebu 

provedení penzijní reformy. 

Následkem důchodové reformy na Slovensku z roku 2005, je převážné zmenšení podílu 

výdajů na vyplácení důchodů a dočasné zpomalení zvyšování deficitu důchodového účtu. 

Naopak v České republice do roku 2013 podíl výdajů na sociální dávky rostl a podle 

budoucích prognóz se projeví zlepšení, následkem důchodové reformy z roku 2013, až 

v letech 2015 – 2020. 

Stárnutí obyvatelstva a nízká porodnost je aktuálním problémem, který bude vést i nadále 

ke zvyšování důchodového věku jak na Slovensku, tak v České republice. S tím je spojena i 

problematika výše průměrných důchodů, které budou podle předpokladů v pozdějších letech 

klesat, z důvodu nedostatku finančních prostředků státního rozpočtu.   

Pozitivní skutečností je fakt, že zájem o penzijní připojištění v České republice a o 

doplňkové důchodové spoření na Slovensku, stoupá. Důkazem je růst počtu účastníků i 

příspěvků do fondů.  

Na otázku, jak má vypadat ideální penzijní systém tedy v podstatě nelze přesně 

odpovědět. Ideální penzijní systém neexistuje, a tudíž musíme brát v potaz změny, bez 

kterých by státní systém důchodového zabezpečení nebyl dlouhodobě udržitelný. 

 

„Podstatné je, že dobrý penzijní systém je takový, který je postaven na jejich dobré a 

v daných podmínkách vyvážené kombinaci“ (Šulc, 2005, str. 16). 
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