
 



 

 



 

 



 

 

 



 

Abstrakt: 

    Cílem této práce bude zjišťovat, jaké je sociální a důchodové pojištění nejen v České 

republice, ale také budoucí výhled v rámci Evropské unie. Má práce bude uţitečná a bude 

seznamovat se sociálním a důchodovým pojištěním, jelikoţ lidé středního a mladšího věku 

jsou účastni důchodového pojištění a jejich výdělečná činnost ovlivňuje jejich budoucí 

důchod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

The purpose of the work will be to probe  which social and retirement insurance policy 

is not only in the Czech Republic but also incoming perspective within the frame of  

European Union. My work will be useful and will introduce social and retirement  insurance 

policy because the middle years and young people are participated in retirement  insurance 

policy and their future old-age pension is influenced by their gainful occupation. 
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Úvod 

     

  Předmětem této bakalářské práce je zjistit výhled sociálního a důchodového pojištění 

osob v rámci členství Evropské unie. 

 Na základě prostudovaných publikací, odborných článků i materiálu 

a především podkladů, vztahujících se k problematice sociálního a důchodového pojištění, 

které jsou dostupné nejen v knihovnách, ale také na internetu, jsou získány cenné informace 

pro bakalářskou práci. 

 Bakalářská práce je zaměřena na porovnání důchodového a sociální pojištění osob 

v České republice, Švédsku a ve Velké Britanii, jelikoţ kaţdá z těchto zemí má svůj 

důchodový a sociální systém zcela rozdílný. 

 Práce má obecnou část, ve které charakterizuji důchodové a sociální pojištění osob 

v České republice a zároveň v zemích, které budu porovnávat a v další části zhodnocení, který 

systém důchodového a sociálního pojištění osob by byl nejvhodnější. 

 Cílem této práce je, na základě získaných materiálu, analyzovat současný systém  

důchodového  a sociálního pojištění osob v České republice, Švédsku a ve Velké Britanii. 

Dále pak definovat jednotlivé formulace návrhů a doporučení k řešení problematiky 

důchodového a sociálního pojištění osob.  
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1 Důchodový systém v ČR 

1.1 Historie a změny do roku  2003 

   Důchodová reforma je dlouhodobým procesem, který byl v České republice zahájen 

bezprostředně po politických změnách v roce 1989. Počáteční změny zahrnovaly odstranění 

preferencí a diskriminace osob samostatně výdělečně činných v důchodovém systému a bylo 

zavedeno pojistné. V roce 1994 byl přijat zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se 

státním příspěvkem, který zavedl dobrovolný doplňkový důchodový pilíř. V roce 1995 byl 

v České republice jako v jednom z prvních států střední a východní Evropy přijat reformní 

zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Tento zákon zavedl potřebnou flexibilitu 

základního důchodového pojištění, prodluţování věkové hranice pro nárok na starobní 

důchod. Došlo k přizpůsobení základního důchodového pojištění mezinárodním pravidlům či 

k zakotvení pravidelné valorizace.  

 

1.2 Změny od roku 2004 

Po roce 2003 vycházela další reformní opatření přijatá v následujících obdobích 

v reakci na sociální, ekonomický a demografický vývoj, mezi něţ patřily i parametrické 

úpravy účinné od 1. ledna 2004, které byly součástí reformy veřejných financí. Zahrnovaly 

jak změny na straně výdajů důchodového pojištění – mimo jiné další zvyšování důchodového 

věku, omezení moţnosti odchodu do předčasného starobního důchodu a redukci hodnocení 

doby studia pro účely důchodového pojištění, tak na straně příjmů, kdy došlo ke zvýšení 

sazby pojistného na důchodové pojištění. 

Přes uvedené změny provedené do roku 2004 bylo zřejmé, ţe stárnutí české populace 

vyvolané prodluţováním střední délky ţivota, prudkým poklesem úrovně plodnosti v 90. 

letech 20. století a nevyrovnanou věkovou strukturou obyvatelstva povede v následujících 

letech k významnému zvýšení zatíţení ekonomicky aktivní sloţky populace a tím i 

důchodového systému. V březnu 2004 vznikl na základě politické dohody Tým expertů pro 

přípravu důchodové reformy sloţený ze zástupců politických stran zastoupených 

v Poslanecké sněmovně Parlamentu, zástupce předsedy vlády, ministra práce a sociálních věcí 

a ministra financí. Byl rovněţ vytvořen odborný Výkonný tým (tzv. „Bezděkova komise“), 

který analyzoval návrhy důchodové reformy předloţené jednotlivými politickými stranami.  
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Závěry Výkonného týmu potvrdily, ţe systém důchodového pojištění je dlouhodobě finančně 

neudrţitelný a mikroekonomicky neefektivní.  Politické dohody o dalším pokračování 

důchodové reformy však nebylo dosaţeno.  

 

1.3 Změny od roku 2007 

    V lednu 2007 bylo přijato Programové prohlášení vlády, které obsahovalo záměr 

provést důchodovou reformu ve třech etapách. V rámci I. etapy důchodové reformy byla 

připravena a jiţ v roce 2008 schválena opatření, která by měla přispět k lepší finanční 

udrţitelnosti a k odstranění některých mikroekonomických neefektivností základního 

důchodového pojištění.  II. etapa důchodové reformy zahrnovala jak změny týkající se 

základního důchodového pojištění (vytvoření rezervy pro důchodovou reformu v roce 2008), 

tak především předloţení vládního návrhu zákona o penzijním spoření Poslanecké sněmovně 

Parlamentu v květnu letošního roku. V rámci III. etapy důchodové reformy měla být řešena 

diversifikace zdrojů pro příjmy ve stáří s moţností přesměrovat malou část z povinných plateb 

pojistného na základní důchodové pojištění na základě dobrovolné volby pojištěnce do 

soukromého systému (zavedení moţnosti opt out). Práce na III. etapě důchodové reformy 

byly započaty v roce 2008. Z Programového prohlášení nově ustavené vlády z 1. června 2009 

pak vyplynul záměr této vlády pokračovat v  odborném řešení důchodové reformy na 

analytické úrovni.   

1.4 Současné uspořádání českého důchodového systému 

Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované (DB) a   

průběţně financované (PAYGO). Je univerzální a zabezpečuje všechny ekonomicky aktivní 

osoby, právní úprava je jednotná pro všechny pojištěnce, neexistují speciální odvětvová 

schémata. Pouze v oblasti organizačního a administrativního zabezpečení platí určité 

odchylky pro tzv. silové resorty (např. vojáci, policisté, celníci, hasiči). Důchod ze základního 

důchodového pojištění pobírá více neţ 99 % obyvatel ve věku vyšším, neţ je věková hranice 

pro nárok na starobní důchod. 

Vedle toho existuje dobrovolné doplňkové, příspěvkově definované (DC), kapitálově 

financované penzijní připojištění se státním příspěvkem. Penzijní připojištění se státním 

příspěvkem je moţno podle terminologie Evropské unie povaţovat za třetí pilíř důchodového 
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systému. Součástí třetího pilíře jsou i produkty komerčních pojišťoven - zejména ţivotního 

pojištění. Důchody přiznávané ze třetího pilíře se zatím podílejí na příjmech důchodců 

zanedbatelnou měrou. V členských státech Evropské unie obvyklý druhý pilíř 

(zaměstnavatelské penzijní systémy) v českém důchodovém systému neexistuje.[13]
 

Současné uspořádání českého důchodového systému začalo vznikat v devadesátých 

letech minulého století, kdy byly postupně přijímány dílčí reformní kroky, které byly 

završeny v roce 1995 přijetím zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který nabyl 

účinnosti dnem 1. ledna 1996. Řada dílčích reformních kroků pak byla přijata i za účinnosti 

tohoto zákona. 

 

Z pojištění se poskytují tyto důchody: 

 Starobní 

 Plný invalidní 

 Částečný invalidní 

 Vdovský a vdovecký 

 Sirotčí[17] 

 

V roce 2009 měla na vdovský důchod nárok ţena od 55 let a muţ od 58 let. V roce 

2010 nastala změna a ţeny i muţi budou mít nárok na trvalý vdovský důchod čtyři roky před 

nástupem do starobního důchodu.  U ţen je tento nárok závislý podle počtu děti, o které 

pečovaly. Nejdříve však mohou vdovský důchod pobírat aţ ve svých 58 letech a to pouze 

v případě, ţe pečovaly o čtyři děti a odchod do starobního důchodu by byl v  62 letech.  

Rozlišujeme následující sociální situace zabezpečené dlouhodobými dávkami: 

 stáří (ohled na dosaţený věk) 

 invalidita (ohled na dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav) 

 ovdovění a osiření (ohled na ztrátu ţivitele)[2] 
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1.5 Stanovení důchodového věku: 

Jednou ze základních podmínek stanovených zákonem o důchodovém pojištění, pro 

nárok na starobní důchod je podmínka dosaţení důchodového věku. Stanovení důchodového 

věku je rozdílně u muţů a u ţen. 

 

Důchodový věk u muţů: 

 U muţů, kteří dosáhli 60 let před 1.1.1996, činí důchodový věk tato věková hranice 

 U muţů, kteří nedosáhli  ke dni 31.12.1995 věku alespoň 60 let, se důchodový věk 

stanoví tímto způsobem: 

a) Určí se kalendářní rok, v němţ bylo anebo bude dosaţeno 60 let věku 

b) Od kalendářního roku dosaţení 60 let věku se odečte rok 1995 

c) Za kaţdý z těchto kalendářních roků sek 60.roku věku přičítají dva měsíce 

d) Důchodový věk je dosaţen v den, který se svým číslem shoduje se dnem narozen a to 

v roce a měsíci určeném podle předchozích bodů  

 

Důchodový věk u ţen: 

 U ţen, které dosáhly v závislosti na počtu vychovaných dětí před 1.1.1996 věku: 

a) 53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí 

b) 54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti 

c) 55 let, pokud vychovaly dvě děti 

d) 56 let, pokud vychovaly jedno dítě 

e) 57 let, pokud nevychovaly ţádné dítě 

 

 U ţen, které nedosáhly ke dni 31.12.1995 ve věku alespoň 53aţ 57 let, se důchodový 

věk stanoví tímto způsobem: 

 

Určí se kalendářní rok, v němţ ţena dosáhne: 

 

a) 53 let, pokud vychovala alespoň pět dětí 
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b) 54 let, pokud vychovala tři nebo čtyři děti 

c) 55 let, pokud vychovala dvě děti 

d) 56 let, pokud vychovala jedno dítě  

e) 57 let, pokud nevychovaly ţádné dítě 

 

 Od kalendářního roku dosaţení 53 aţ 57 let se odečte rok 1995, zjistí se tak počet 

roků, za který se důchodový věk zvyšuje 

 Za kaţdé z těchto kalendářních roků se k 53 Aţ 57 roku věku přičítají čtyři měsíce 

 Důchodový věk je dosaţen v den, který se svým číslem shoduje  se dnem narození, a 

to v roce určeném podle předchozích bodů 

 U ţen, které do 31.12.2012 nedovrší 53-57 rok věku, se jiţ důchodový věk nestanoví 

výše uvedeným výpočtem 

 

a) 59 let, pokud vychovala alespoň pět dětí 

b) 60 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti 

c) 61 let, pokud vychovaly dvě děti 

d) 62 let, pokud vychovaly jedno dítě 

e) 63 let, pokud nevychovaly ţádné dítě[1] 

Od roku 1996 je základní důchodové pojištění zaloţeno na těchto principech: 

 sociální solidarita, 

 průběţné financování, 

 při splnění stanovených podmínek je systém povinný pro všechny ekonomicky aktivní 

osoby (je umoţněna i dobrovolná účast v systému), 

 systém poskytuje náhradu příjmu v případě stáří (starobní důchod), invalidity (plný 

nebo částečný invalidní důchod) a úmrtí ţivitele (vdovský, vdovecký a sirotčí 

důchod), 

 systém je dávkový  

 systém je jednotný (s určitou odchylkou pro osoby samostatně výdělečně činné, která 

se týká způsobu stanovení vyměřovacího základu pro pojistné na sociální 

zabezpečení); to platí i pro cizince ze třetích zemí, kterým vzniknou stejné nároky ze 

základního důchodového pojištění jako ostatním pojištěncům, a to při splnění stejných 

podmínek, 
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 systém je dynamický (řada prvků konstrukce výpočtu důchodu se kaţdoročně 

upravuje s přihlédnutím k ekonomickému vývoji, a to včetně indexování 

vyměřovacích základů), 

 

Prvky konstrukce výpočtu důchodu 

 rozhodné období, z něhoţ se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu, 

 vyměřovací základy, 

 všeobecné vyměřovací základy, 

 přepočítací koeficient pro úpravu naposledy stanoveného všeobecného vyměřovacího 

základu, 

 koeficienty nárůstu všeobecných vyměřovacích základů, 

 osobní vyměřovací základ a 

 výpočtový základ[13] 

Od roku 2005 počet důchodců přibývá a také přibývá počet starobních důchodců, ale 

sniţuje se počet poplatníků na jednoho důchodce. /viz. tabulka č.1/. Vzhledem k současné 

situaci bude počet důchodců neustále růst. 

Tabulka č.1 Počet důchodců a poplatníků pojistného (stav leden 2010) 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet důchodců celkem 
2 629 

434 

2 648 

782 

2 685 

884 

2 722 

809 

2 758 

799 

2 792 

060 

Počet starobních důchodců 
1 946 

573 

1 964 

557 

1 996 

710 

2 030 

636 

2 069 

168 

2 220 

211 

Počet poplatníků pojistného          
4 817 

037 

4 938 

025 

5 059 

698 

5 203 

531 

5 142 

182 

4 874 

442 

Počet poplatníků 

na jednoho důchodce 
1,83 1,86 1,88 1,91 1,86 1,75 

Počet poplatníků  

na jednoho  starobního 

důchodce 

2,47 2,51 2,53 2,56 2,49 2,20 
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2 Sociální pojištění 

 

Organizace a provádění sociálního zabezpečení 

Právní úpravu organizace a provádění, sociálního zabezpečení obsahuje zákon 

č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších 

předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1992.  

Sociální zabezpečení podle tohoto zákona zahrnuje 

 nemocenské pojištění zaměstnanců a osob postavených jim v tomto pojištění na roveň, 

nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných, 

 důchodové pojištění.[18] 

2.1 Orgány sociálního zabezpečení 

Sociální zabezpečení provádějí orgány sociálního zabezpečení, kterými jsou: 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

 Česká správa sociálního zabezpečení, 

 okresní správy sociálního zabezpečení, 

 Ministerstvo obrany (pokud jde o vojáky z povolání), 

 Ministerstvo vnitra (pokud jde o příslušníky Policie ČR, Hasičského záchranného 

sboru ČR a příslušníků ostatních ozbrojených bezpečnostních sborů a bezpečnostních 

sluţeb), 

 Ministerstvo spravedlnosti (pokud jde o příslušníky Vězeňské sluţby ČR). 

2.2 Poskytování odborné pomoci ve věcech sociálního 

zabezpečení 

Podle § 6 odst. 4 písm. l) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, poskytují občanům a organizacím odbornou 

pomoc ve věcech sociálního zabezpečení okresní správy sociálního zabezpečení a to: 

 nemocenského pojištění,  

 důchodového pojištění,  

 pojistného na sociální zabezpečení,  
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 sociálního pojištění osob samostatně výdělečně činných,[18]  

2.3 Dávkový systém nemocenského pojištění 

Z nemocenského pojištění se poskytují 4 druhy peněţitých dávek, a to: 

 Nemocenské 

 Peněţitá pomoc v mateřství 

 Ošetřovné 

 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství 

Všechny dávky nemocenského pojištění vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení a 

hradí se ze státního rozpočtu (z příjmů z pojistného). 

2.3.1 Nemocenské 

Zaměstnanec, který je uznán ošetřujícím lékařem dočasně práce neschopným, má 

nárok na nemocenské od 15. kalendářního dne trvání jeho dočasné pracovní neschopnosti do 

konce dočasné pracovní neschopnosti, maximálně však 380 kalendářních dnů počítaných od 

vzniku dočasné pracovní neschopnosti (včetně zápočtů předchozí doby trvání dočasné 

pracovní neschopnosti). 

Poţivateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně se 

nemocenské vyplácí od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti 

(karantény) po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímţ končí pojištěná 

činnost. 

Nemocenské náleţí rovněţ ve stanovených případech, jestliţe ke vzniku dočasné 

pracovní neschopnosti (karantény) došlo po skončení pojištěného zaměstnání v tzv. ochranné 

lhůtě. Účelem ochranné lhůty je zajistit bývalého zaměstnance po stanovenou dobu po 

skončení pojištění pro případ vzniku sociální události (dočasné pracovní neschopnosti) dříve, 

neţ opět nastoupí další zaměstnání. Ochranná lhůta v případě uplatňování nároku na 

nemocenské činí 7 kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnání, které zakládalo účast na 

nemocenském pojištění. U zaměstnání kratších neţ 7 kalendářních dnů činí ochranná lhůta 

pouze tolik dnů, kolik činilo toto poslední zaměstnání. 
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Ochranná lhůta neplyne 

 z pojištěné činnosti poţivatele starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro 

invaliditu 3. stupně, 

 z dalšího zaměstnání, tj. takového, které zaměstnanec sjednal na dobu pracovního 

(sluţebního) volna v prvním zaměstnání a ve kterém koná práci místo práce v prvním 

zaměstnání, 

 ze zaměstnání malého rozsahu, 

 ze zaměstnání, které si ţák nebo student sjednali výlučně na dobu školních prázdnin 

nebo jejich část, 

 v případě, ţe pojištění odsouzeného skončí v době jeho útěku z místa výkonu trestu 

odnětí svobody. 

2.3.2 Peněţitá pomoc v mateřství 

Základní podmínky nároku na tuto dávku začínají v den, od něhoţ je dávka 

přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních 

dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 

dnů. U OSVČ je další podmínkou nároku na peněţitou pomoc v mateřství účast na 

nemocenském pojištění jako OSVČ po dobu aspoň 180 kalendářních dnů v posledním roce 

přede dnem počátku podpůrčí doby. 

U ţen, jejichţ pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta 

pro vznik nároku na peněţitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto 

jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů. 

Nástup na peněţitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období 

od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 

týdnů (u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů). 

U pojištěnce, pokud převzal dítě do péče (na základě rozhodnutí příslušného orgánu, 

z důvodu úmrtí matky, z důvodu dlouhodobého závaţného onemocnění matky nebo na 

základě dohody podle tohoto zákona) činí podpůrčí doba 22 týdnů (31 týdnů při převzetí dvou 

a více dětí zároveň). 
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  Peněţitou pomoc v mateřství je moţno pobírat nejdéle do 1 roku věku dítěte, jde-li 

o dávku náleţející z titulu porodu dítěte. Jde-li o dávku náleţející z titulu převzetí dítěte do 

náhradní péče - do 7 let věku a 31 týdnů. 

  Od roku 2010 došlo k procentuálnímu sníţení peněţité pomoci v mateřství, která 

v roce 2009 byla vyšší. Vláda začátkem roku rozhodovala o zvýšení peněţité pomoci 

v mateřství, aby byla tato pomoc stejná jako v roce 2009, ale doposud nebylo vydáno ţádné 

stanovisko a tudíţ ţeny na mateřské dovolené od roku 2010 mají o nemalé částky sníţenou 

pomoc v mateřství.  

 

2.3.3 Ošetřovné 

Na ošetřovné (dříve podpora při ošetřování člena rodiny) má nárok zaměstnanec, který 

nemůţe pracovat z důvodu, ţe musí 

 ošetřovat nemocného člena domácnosti, nebo 

 pečovat o zdravé dítě mladší 10 let, protoţe školské nebo dětské zařízení bylo 

uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla 

nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla. 

 

   Zaměstnanec nemůţe uplatnit nárok na ošetřovné na dítě, na které jiţ (zpravidla) 

druhý z rodičů uplatnil nárok na peněţitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek; to 

neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace zákonem 

stanovené, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůţe o dítě pečovat. 

V takovém případě ošetřování (péče) náleţí ošetřovné jen jednou a jen jednomu 

z oprávněných nebo postupně dvěma oprávněným, jestliţe se v témţe případě ošetřování 

(péče) vystřídají. Změna druhu onemocnění (diagnózy) se nepovaţuje za nový případ 

ošetřování. 

Některé skupiny pojištěnců nemají vzhledem k charakteru vykonávané činnosti na 

ošetřovné nárok (např. zaměstnání malého rozsahu, OSVČ). 
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2.3.4 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství náleţí zaměstnankyni, která byla 

z důvodu těhotenství, mateřství nebo kojení převedena na jinou práci a z tohoto důvodu 

dosahuje bez svého zavinění niţšího příjmu neţ před převedením. 

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se vyplácí těhotným zaměstnankyním 

za kalendářní dny, v nichţ trvalo převedení na jinou práci, nejdéle do počátku 6. týdne před 

očekávaným dnem porodu; ve stanovených případech se vyplácí téţ matkám po porodu při 

převedení na jinou práci. 

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se stanoví jako rozdíl mezi denním 

vyměřovacím základem zjištěným ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a 

průměrem jejích započitatelných příjmů připadajícím na jeden kalendářní den v jednotlivých 

kalendářních měsících po tomto převedení.[13] 
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3 Systémy sociálního pojištění v EU – Švédsko 

     Švédský systém sociálního pojištění zahrnuje všechny osoby, které ţijí nebo pracují na 

území Švédska. Poskytuje finanční zabezpečení v případech nemoci, pracovních úrazů, 

nezpůsobilosti k práci, stáří, ale i zabezpečení pro rodiny s dětmi. Švédský systém zároveň 

usiluje o rovné zacházení mezi muţi a ţenami. Sociální pojištění je zaloţeno na vzájemné 

pomoci lidí prostřednictvím tzv. ochranné sociální sítě, která je vytvářena od narození aţ do 

důchodu. Úlohou nositele sociálního pojištění (Försäkringskassan) je správa sociálního 

pojištění v zemi a zajištění, aby lidé dostali veškeré dávky, na které mají nárok. Za 

administrativu prémiových důchodů je zodpovědný fond pro prémiové důchody (PPM). 

Švédský systém sociálního pojištění, s výjimkou pojištění pro případ nezaměstnanosti, řídí 

ministerstvo zdravotnictví a sociálních záleţitostí. Toto ministerstvo má na starosti také 

zdravotní a lékařskou péči, ekonomické zabezpečení lidí, péči o veřejné zdraví, práva dětí a 

mládeţe a dávky sociální pomoci, které ale nejsou povaţovány za část sociálního pojištění. 

Pojištění pro případ nezaměstnanosti je v působnosti ministerstva průmyslu, zaměstnání a 

komunikace. [14] 

3.1 Důchodové pojištění 

 

Důchodové pojištění se dělí na: 

 Starobní důchod 

 Příjmový důchod 

 Prémiový důchod 

 Garantovaný důchod 

 Důchody pro pozůstalé osoby 

 Vyrovnávací důchod 

 Vdovský 

 Sirotčí důchod[14] 
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3.1.1 Starobní důchod 

Nárok na něj má kaţdý, kdo dosáhne 61 let věku. Starobní důchod se skládá z 

příjmového důchodu, prémiového důchodu a garantovaného důchodu, které jsou spravovány 

Försäkringskssan a PPM. Kaţdý zaměstnanec ve Švédsku odvádí do penzijního systému ze 

svého příjmu 18,5 %, z čehoţ 16 % tvoří příjmový důchod a 2,5 % prémiový důchod. Po 

dosaţení důchodového věku můţe občan buď nadále pracovat, nebo se rozhodnout, zda chce 

pobírat 100 %, 75 %, 50 % nebo 25 % svého celkového důchodu. Doby pojištění a výdělky se 

sčítají i po dosaţení věku nároku na odchod do penze do té doby, kdy si občan uplatní ţádost 

o důchod. [14] 

 

3.1.2 Příjmový důchod  

  Tento důchod tvoří největší část důchodu. Počítá se z příjmu, kterého dosáhne občan 

během svého ţivota od 16 let. Tyto penzijní nároky nesou úroky, které se shodují s růstem 

příjmů ve Švédsku. [14] 

3.1.3 Prémiový důchod  

Ze mzdy se na něj odvádí 2,5 %. Osoby, které se narodily v letech 1938 aţ 1953, 

odvádí méně. Během svého ţivota se můţe člověk rozhodnout, do kterého fondu bude ukládat 

svůj kapitál. Pokud se nerozhodne pro konkrétní fond, budou jeho peníze automaticky 

uloţeny u Premiesparfonden. Manţelé nebo registrované páry mohou přesunout své penzijní 

nároky jeden na druhého. [14] 

3.1.4 Garantovaný důchod  

Na tento důchod vzniká nárok nejdříve v 65 letech. Vyplácí se v případě, kdy občan 

neměl během ţivota buď ţádný příjem, nebo jeho příjem byl nízký. Současně musí být 

splněna podmínka, ţe byl rezidentem ve Švédsku nejméně tři roky. Pro oprávněnost na plný 

garanční důchod je třeba být rezidentem ve Švédsku po dobu 40 let. Výjimka můţe být 

udělena pouze uprchlíkům. [14] 
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3.1.5 Důchody pro pozůstalé osoby 

Vyplácejí se pozůstalým, pokud byla zemřelá osoba pojištěna. Pozůstalí mají nárok na 

vyrovnávací důchod, vdovský či vdovecký důchod a sirotčí důchod. [14] 

3.1.6 Vyrovnávací důchod  

Tento se platí po dobu 12 měsíců vdovám/vdovcům mladším 65 let. Pokud ve 

společné domácnosti ţije i dítě mladší 18 let, prodluţuje se tato penze o dalších 12 

měsíců.[14]  

3.1.7 Vdovský důchod  

Přiznává se vdovám pouze při splnění určitých podmínek. Aplikují se různá pravidla 

pro ţeny narozené do roku 1944 a pro ţeny narozené po roce 1944. [14] 

3.1.8 Sirotčí důchod  

Mají na něj nárok děti do 18 let věku v případě, kdy přijdou alespoň o jednoho rodiče. 

Po dosaţení 18 let se vyplácí, jestliţe ještě studují střední školu, a to nejpozději do června 

roku, v němţ dosáhnou 20 let.[14]
 

3.2 Nemocenské pojištění 

Osoby, které ţijí ve Švédsku minimálně jeden rok (bydliště se posuzuje podle 

švédských vnitrostátních předpisů), nebo jsou zde zaměstnány (nárok na dávku vzniká dnem 

nástupu do zaměstnání), mohou čerpat tyto dávky: 

 Náhrada mzdy – vyplácí zaměstnavatel prvních 14 dnů, pokud u něj zaměstnanec 

pracuje minimálně jeden měsíc nebo pro něj pracoval 14 dnů bez přerušení. Za první 

den, tzv. karenční dobu, neobdrţí zaměstnanec ţádné dávky. 

 Nemocenské dávky – vyplácí Försäkringskassan v těchto případech:  

a) Zaměstnancům, pokud jejich pracovní neschopnost trvá déle neţ 14 dnů. Toto 

oznámení podává zaměstnavatel. V případech, kdy zaměstnanec nemá nárok na 
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náhradu mzdy, vyplácí Försäkringskassan dávky jiţ od prvního dne nemoci a tuto 

skutečnost oznamuje sám zaměstnanec.  

b) Nezaměstnaným osobám, jestliţe se po ztrátě zaměstnání zaregistrují nejpozději do tří 

měsíců u agentury práce jako uchazeči o zaměstnání.  

c) Osobám samostatně výdělečně činným – příspěvky na nemocenské pojištění si 

podnikatelé platí spolu s daněmi. Mohou si vybrat mezi 3 a 30 dny karenční doby, 

během které nedostanou ţádné nemocenské dávky. Příspěvky jsou niţší, kdyţ si 

podnikatel vybere delší karenční dobu. 

 Cestovní příspěvek – vyplácí se místo náhrady mzdy a nemocenských dávek v 

případech, kdy zaměstnavatel/Försäkringskassan rozhodne, ţe zaměstnanec je 

způsobilý k práci, ale nezpůsobilý se do ní nebo z ní dopravit obvyklou cestou. 

 Péče o členy rodiny – dávky přiznává Försäkringskassan osobám v případě, kdy se 

vzdají své práce a starají se o váţně nemocného člena rodiny. 

 Dávky v těhotenství – vykonává-li budoucí matka fyzicky náročnou práci, má 

moţnost zaţádat zaměstnavatele o přeloţení na jiný druh práce. Pokud ji 

zaměstnavatel není schopen vyhovět, můţe získat příspěvky, jestliţe:  

a) objem práce je sníţen alespoň o 25 % a má fyzicky náročnou práci,  

b) zaměstnání není schopna vykonávat díky špatnému pracovnímu prostředí.[14] 
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4 Systémy sociálního pojištění ve Velké Britanii 

Velká Británie má nejniţší podíl státních důchodu v Evropské unii a tento podíl hodlá 

v budoucích letech ještě sniţovat. Státní systém se skládá ze dvou sloţek: plošné dávky a 

dávky odvozené z výdělků. Výše těchto dávek je shora omezená. Dávky se vyplácejí pouze 

zaměstnancům, nikoli osobám samostatně výdělečně činným. 

Státní důchod dosahuje přibliţně 20 % mzdy. Vzhledem k této nízké státní penzi má 

96 % občanů uzavřeno penzijní pojištění ve fondech. Podle zákona jsou zaměstnavatelé 

povinni přispívat do fondu za své zaměstnance, pokud přispívají zaměstnanci. Průměrný 

důchod ve Velké Británii dosahuje při kumulaci státního důchodu a důchodu z fondu okolo 

65 % mzdy před odchodem do důchodu. 

Neudrţitelnost důchodového systému v současné podobě se ve Velké  Británii, na 

rozdíl od Česka, snaţí řešit. Jiţ dnes se v Británii počet pracovníků, kteří pracují déle neţ do 

věku 65 let, kdy dosáhnou na státní důchod, zvětšuje. Tito důchodci čelí poklesu příjmů, coţ 

je nutí pracovat i po dosaţení důchodového věku.  

Ve Velké Británii existuje politická shoda na tom, ţe věk odchodu do důchodu, kdy 

člověk dosáhne na státní důchod, se musí v dlouhodobém horizontu zvyšovat, na státní 

důchod, tak bude moţné v budoucnu dosáhnout aţ v 70 letech věku. Toto zvyšování, 

uvaţované v následujících několika dekádách (do roku 2046) bude postupné (dva roky 

kaţdou dekádu).  

 

4.1 Důchodový systém  

Systém důchodového zabezpečení ve Velké Británii má tři pilíře: 

 

1. Povinný je spravován státem 

2. Dobrovolný je spravován zaměstnavateli 

3. Určen těm, kteří, se nemohou z různých důvodů účastnit zaměstnaneckých schémat  

  

http://www.investujeme.cz/clanky/starneme-rychleji-co-s-tim/
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Státní systém se skládá ze dvou sloţek, a to základního státního důchodu, 

poskytujícího „flat rate“ dávku, a doplňkového státního důchodu, kde je výše důchodu 

vztaţená k výdělkům. Další součástí je „Pension Credit“ - zajišťuje minimální příjem pro 

osoby ve věku 60 a více let - plní institut minimálního důchodu. Schéma základního důchodu 

je povinné pro ekonomicky aktivní populaci (zaměstnance a osoby samostatně výdělečně 

činné), doplňkové schéma bylo zavedeno v roce 1978 a od té doby je povinné pro všechny 

zaměstnance. V roce 2002 prošlo reformou s cílem zabezpečit lépe nízko a středně příjmové 

skupiny obyvatel. Nárok na dávku ze základního státního systému vzniká po 11 letech placení 

příspěvků.  

 

Podmínkou pro získání důchodu ze státního doplňkového systému jsou příjmy vyšší 

neţ stanovený limit, alespoň po dobu jednoho roku nebo péče (po stejnou dobu) o dítě či 

jinou závislou osobu a oprávnění k pobírání příspěvku na domácí péči anebo být příjemcem 

invalidních dávek.  

 

4.1.1 Stanovení důchodového věku 

 

Nárok na plný důchod státního základního systému vzniká pro muţe po 44 letech 

pojištění, pro ţeny po 39 letech pojištění. Statutární věková hranice odchodu do důchodu je 

stanovena na 65 let pro muţe a 60 let pro ţeny. Bude se postupně zvyšovat v období od roku 

2010-2020 také na 65 let. Předčasný odchod do důchodu není umoţněn. Výše základního 

státního důchodu závisí na počtu let přispívání do systému, výše doplňkového důchodu na 

době pojištění a velikosti příjmů. 

  

Minimální důchod je stanoven na 25 % základního státního důchodu, při době  

pojištění 11 let. Maximální důchod je roven výši plného důchodu, tedy 120 € týdně.         

Systém je financován příspěvky na všeobecné (národní) sociální pojištění. Příspěvky jsou 

placeny zaměstnancem a zaměstnavatelem a jsou stanoveny procentní výměrou z hrubé mzdy. 

Příspěvek zaměstnance je 11 % (9,4 % v případě účasti na státem schváleném 

zaměstnaneckém schématu) z příjmů. Je stanoven minimální vyměřovací základ (137 € týdně) 

i maximální vyměřovací základ (918 € týdně). Po dosaţení důchodového věku zaměstnanec 

jiţ příspěvky neplatí, i kdyţ pokračuje v práci. Příspěvek zaměstnavatele je 12,8 % z příjmů 

převyšujících 137 € týdně. Za zaměstnance účastnícího se zaměstnaneckého státem uznaného 
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schématu je příspěvek zaměstnavatele o 3 % niţší. Do doby pojištění pro zjištění nároku na 

základní státní důchod se započítávají následující náhradní doby pojištění (dosaţené po roce 

1978): Péče o dítě či o nemocnou či postiţenou závislou osobu. Tyto doby jsou ošetřeny 

pomocí schématu tzv. Home Responsibilities Protection (HRP), kdy je poskytován příspěvek 

osobám, které si z důvodu výše uvedených sociálních událostí nemohou vydělávat nebo 

jejichţ příjmy se znatelně sníţily. Započtení je prováděno tím, ţe se o tyto doby sníţí 

potřebný počet let pro nárok na plný základní důchod. Avšak tento počet let nesmí být niţší 

neţ 20 let po odečtení dob HRP.  

 

 

Odděleně od dob HRP jsou posuzovány doby pobírání následujících sociálních dávek: 

1. příspěvek na péči, 

2. sníţení daně z příjmu (pro nízkopříjmové skupiny obyvatel), 

3. mateřský příspěvek (i za adoptované dítě), 

4. doby pracovní absence kvůli nemoci, 

5. doby pracovní absence kvůli nezaměstnanosti, 

6. doby pracovní neschopnosti u muţů mezi věkem 60-65 let bez udání důvodu. 

 

Ve státním doplňkovém systému důchodů jsou také uznávány určité náhradní doby jako doby 

pojištění: 

1. doba pobírání příspěvku na péči, 

2. doba pobírání podpůrného příjmu při péči o dítě do 6 let, 

3. doba účasti v HRP. 

 

4.2 Nemocenské pojištění 

Výchozím právním dokumentem pro veřejné zdravotnictví ve Velké Británii je 

takzvaný White Paper, který spolu se zákonem o zdraví z roku 1999 upravuje podmínky pro 

poskytování zdravotní péče ve Velké Británii. Administrativní výkonnou sloţkou veřejného 

zdravotnictví jsou zdravotní úřady, které odpovídají za nasmlouvání zdravotní péče s 

poskytovateli a také za její proplácení. Veřejné zdravotnictví ve Velké Británii je financováno 
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hlavně z daní a zákonného pojistného. Takto získané finance kryjí jak zdravotní péči, tak 

sociální dávky. 

Zákonné pojistné platí pracující osoby, jejichţ příjmy přesahují hranici 344 liber 

měsíčně (2003).  

Čtyři třídy příspěvků a jejich úprava probíhá jednou ročně:  

1. První příspěvková třída platí pro zaměstnance a příspěvek je strháván z jejich hrubé 

mzdy zaměstnavatelem. Zaměstnanec hradí 11 % a zaměstnavatel 12,8 %. 

2.  Druhá třída příspěvků je pro OSVČ, pokud zisk dosáhne určité hranice. Příspěvek je 

fixní měsíční nebo čtvrtletní a částka je placená zpětně.  

3. Do třetí příspěvkové třídy spadá dobrovolné pojištění nezaměstnaných.  

4. Čtvrtá třída je určena pro OSVČ a příspěvek se vypočítá z výše jejich zisku. Platí se 

společně s daní z příjmu na konci zdaňovacího období (konec března) a činí 8 %. 

   Mezi doplňkové zdroje financování zdravotní péče patří spoluúčast pacientů a 

soukromé pojištění. Finanční spoluúčast je nutná zejména v nemocnicích (za nadstandardní 

pokoje) a dále u některé běţné zdravotní péče.  

   V oblasti zubní péče se doplácí aţ 80 % nákladů do stanovené maximální částky, která 

v minulosti činila částku ve výši 348 liber. Ze spoluúčasti jsou vyjmuty určité skupiny osob 

(děti do 16 let, staří lidé, osoby s nízkými příjmy a podobně). Všechny osoby trvale bydlící ve 

Velké Británii mají právo na zdravotní péči poskytovanou veřejným zdravotnictvím. Britské 

zákony nikde přesně nepopisují seznam poskytované zdravotní péče. Odpovědnost za 

dostupnou zdravotní péči (primární, sekundární, terciální) leţí na zdravotních úřadech. Jejich 

povinností je zajistit, aby v jejich regionu fungovala lékařská péče na přijatelné úrovni podle 

poţadavků místí populace.[15] 

4.2.1 Primární zdravotní péče 

Primární zdravotní péči zajišťují praktičtí lékaři. Pacient si můţe vybrat svého lékaře, 

ale výběr je omezen místem bydliště. Do nemocnice a k nemocničním specialistům se dostává 

pacient na doporučení praktického lékaře. [15] 
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4.2.2 Sekundární a terciární zdravotní péče 

Sekundární a terciární zdravotní péči zajišťují nemocnice, ale jsou poměrně dlouhé 

čekací doby na speciální zdravotní péči, například na operace. Soukromé zdravotní pojištění 

má dvě základní formy: zaměstnavatelské a individuální. Je jím kryto asi 11 procent populace 

spíše z vyšších příjmových vrstev a je vyuţíváno hlavně ke krytí nehrazené zdravotní 

péče.[15] 
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5 Kritické zhodnocení 

 Důchodové systémy na světě se spoléhají na tři základní pilíře. Dochází však k 

rozšíření tohoto tří-pilířového pohledu. Jelikoţ splnění získání nároků na státní penzi je čím 

dál těţší, zajišťují státy pro penzisty, kteří nesplňují zákonné podmínky záchrannou sociální 

síť. Snaţí se působit na občany, aby do penze odcházeli bez dluhů, kdy vlastnictví domu a 

jiných aktiv můţe hrát v penzi velmi důleţitou roli při finančním zabezpečení v penzi.   

 Z prvního pilíře dostává občan penzi od státu. Část sociálního pojištění (nebo daně) 

z hrubé mzdy, kterou dosahoval v produktivním věku, jde na účet státu. Tímto je tedy 

částečně zachován průběţný způsob financování důchodu (PAYG), kdy všichni pracující 

občané se podílejí na výplatě penze současným důchodcům.  

 Z druhého pilíře dostává občan penzi od vybraného penzijního fondu, který se podílí 

na povinném důchodovém systému. Z hrubé mzdy dosahované v produktivním věku  odchází 

určitá procentní část sociálního pojištění na účet vybrané společnosti, která tento spravuje a 

vybrané finanční prostředky zhodnocuje.  

 Třetím finančním zdrojem je příjem od různých finančních společností, kde si občan 

dobrovolně spořil (např. investováním do akcií či formou penzijního připojištění..). Právě 

dobrovolné spoření na penzi je v různé míře podporováno v mnoha zemích.  

 V Česku je finančně podporováno penzijní připojištění (ať uţ státním příspěvkem 

nebo moţností sníţení daňového základu o zaplacené částky penzijního připojištění). Ve 

Švédsku je také třetí pilíř podporován a pracující lidí si dobrovolně spoří. Ve Velké Británii je 

odváděná procentuální částka z hrubé mzdy, po celou dobu co je občan zaměstnán. 

Srovnáním těchto tři zemí Evropské unie jsem zjistila, ţe jako nejrozumnější důchodové a 

sociální pojištění je ve Švédsku. 

  Ale ani jeden ze srovnávaných důchodových systému není nejlepší. Ze tří 

hodnocených zemí je nejlepší Švédsko, které je na dobré cestě přechodu od PAYG systému 

k plně příspěvkově systému.  Tento plně příspěvkový systém nejlépe funguje v Nizozemí. 

Jedná se o systém, kde jsou velmi dobře zapojeni zaměstnavatelé. Občané přistupují 

k zabezpečení na důchod velmi svědomitě a díky tomu je ţivotní úroveň důchodců na vysoké 

úrovni. Mají větší podíl krytí mezi zaměstnanci a tím se zvyšuje pravděpodobnost, ţe systém 

http://www.hypoindex.cz/clanky/nestaci-vam-prispevek-na-bydleni-nechte-si-doplatit/
http://www.hypoindex.cz/clanky/nestaci-vam-prispevek-na-bydleni-nechte-si-doplatit/
http://www.hypoindex.cz/clanky/je-vlastni-bydleni-skutecne-rozumnou-investici/
http://www.investujeme.cz/clanky/socialni-zabezpeceni-2009-zmeny-se-dotknou-i-financnich-poradcu/
http://www.investujeme.cz/clanky/ministerstvo-financi-zvazuje-navyseni-dane-z-prijmu-na-25/
http://www.investujeme.cz/clanky/verejne-nebo-soukrome-penze/
http://www.investujeme.cz/clanky/revoluce-na-slovensku-povinne-vynosy/
http://www.investujeme.cz/clanky/revoluce-na-slovensku-povinne-vynosy/
http://www.investujeme.cz/clanky/investovat-do-indonezskych-akcii/
http://www.investujeme.cz/clanky/vynosy-penzijnich-fondu-za-poslednich-pet-let-v-minusu/
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je dlouhodobě udrţitelný, jelikoţ se sniţuje závislost na státním důchodu. V Nizozemí 

dosahuje majetek v soukromých důchodových systémech více neţ 150 % hrubého domácího 

produktu a čím vyšší majetek soukromých fondů, tím větší jistota ekonomiky. Díky takovému 

systému statní důchod nezatěţuje tolik státní rozpočet. Lidé by měli být motivování daňovými 

úlevami k vlastnímu zabezpečení. Ţivotní úroveň penzistů není tolik závislá na výši státního 

důchodu. 

  Jednoznačně však platí, ţe důchodové systémy se musí měnit pruţně v čase, aby byla 

zachována jejich udrţitelnost.  Z tohoto důvodu je nutné v důchodovém věku mít více příjmu 

a nespoléhat na státní důchod. Čím dříve si začneme spořit tím lépe. Lidé středního věku by si 

tedy měli začít spořit, jelikoţ nemohou spoléhat na státní důchod.  Důchodová reforma a 

fenomén stárnutí populace, který je s ní přímo spojen, je alespoň pro mě a doufám, ţe i pro 

všechny zodpovědné státní činitele, politickým tématem číslo jedna, protoţe stávající situace 

není dlouho udrţitelná. 

 Současná vláda o reformě důchodového systému statečně mlčela, případně jen 

mluvila, ale zatím nic neudělala. Není přeci moţné zadluţovat naše děti a děti jejich dětí, 

„pseudoreformou“. Momentálně vláda tvrdí, ţe má jasnou představu o změnách v důchodové 

reformě. Jaké ty změny mají být, kterým směrem se budou ubírat, to se tam ovšem nikde 

nedozvíme. 

 V dnešní době náš důchodový systém stojí na průběţném systému financování, který 

můţe fungovat pouze za předpokladu, ţe je počet přispěvovatelů stejný, jako počet příjemců. 

Dnes však přibývá lidí v důchodovém věku a výhled do budoucnosti změnu tohoto trendu 

nenaznačuje. V současné době jsou dnes důchody reálně nejvyšší od roku 1989.  

 Jiţ v mnoha zemích ve světě je zcela běţnou formou dobrovolné a individuální 

přispívání do důchodového systému. Také Slovensko a Německo, uţ dávno pochopili, ţe 

tento způsob financování důchodů pro příští generace je tou správnou variantou a tento 

systém jiţ aplikují. Někteří by byli spíše zastáncem povinného spoření do penzijního fondu. 

  Ale musím uznat, ţe by to znamenalo krok zpět – krok k opětovnému státnímu řízení 

osudu občanů.  Kaţdý občan má mít moţnost se rozhodnout, zda bude myslet na své stáří a 

zařídí se podle toho, či nikoliv. Proto toto spoření na důchod bude organizované státem, ale 

bude dobrovolné. Vţdyť pokud nedojde co nejdříve k dohodě o důchodové reformě, za 
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několik málo let můţeme být svědky toho, ţe na důchodce laicky řečeno "nebudou peníze". 

Změny v důchodovém systému musejí být dlouhodobé. Proto je nutná široká politická shoda. 

 Bohuţel se dnes u lidí často setkáváme s názorem, ţe kdyţ celý ţivot platili daně, 

chtějí od státu dostávat co největší důchod! Tento přístup ale není zrovna tím nejlepším. 

Stejně jako zdravotní pojištění, totiţ ani důchody nefungují na principu kasičky, do které si 

celý ţivot vkládám peníze a v případě nouze je vyberu. Z těchto daní zároveň celoţivotně 

čerpáme – dotované školství, dotované jízdné v Městské hromadné dopravě, z daní se platí 

nové dálnice, silnice a jejich údrţba, opravy kulturních památek, dotace divadel atd. 

Nechceme přeci nic  více, neţ abychom si mohli  všichni, aţ zestárneme, spokojeně a 

bezstarostně ţít! 

 Ve většině zemí dochází v současné době k významným posunům v cílech, nástrojích 

a principech sociální politiky. Tradiční schémata, která se opírají o sociální pojištění, více 

méně univerzální a poměrně dobře ochraňující situace typických sociálních rizik (nemoc, 

úraz, invalidita, nezaměstnanost, stáří, ztráta člena rodiny), jsou zpochybňována a to z  

důvodu vysoké nezaměstnanosti, která sniţuje objem příspěvků do všech částí systému 

pojištění a naopak zvyšuje objem čerpání ze systému. I podobně je tomu u stárnutí populace, 

která sniţuje poměr přispívajících k těm, kterým systém vyplácí dávky.  
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Závěr 

V bakalářské práci jsem se snaţila charakterizovat současné důchodové a sociální 

pojištění nejen v České republice, ale i v dalších dvou státech Evropské unie, jak vznikalo a 

jakou má budoucnost a ţe  kaţdá ze zemí má tyto pojištění jiné. Současná situace není ani pro 

jednu ze zemí jednoduchá a z části se na tomto podepsala i finanční krize. Populace ve všech 

zemi stárne a bylo by smutné, aby tito lidé za jejich celoţivotní práci nedostávali přiměřený 

důchod.  V minulosti byla důchodová reforma nastavená takto, ale tuto situaci je nutno řešit a 

kdo jiný neţ vláda se o toto můţe postarat.  Problém spatřuji především v tom, ţe všechny 

politické strany nadále počítají s dominantní úlohou PAYG a DB pilíře. Problém je, ţe 

dlouhodobé lpění na sociálním státu oslabilo cit pro osobní zodpovědnost jednotlivce. 

  Stárnutí populace má obecně dvě příčiny a to klesající porodnost a rostoucí naděje 

doţití.  PAYG systém je citlivý na obě součásti - klesá počet přispěvatelů do systému a roste 

počet důchodců, coţ ohroţuje finanční stabilitu PAYG systému.  

Podle občanského zákoníku nelze nikoho nutit k zaloţení spořícího produktu. 

Domnívám se, ţe soukromé připojištění by byla nejlepší cestou reformních snah a to i např. 

díky nástroji sloţených úroků (úročí se jiţ zúročená částka). Odkládaná částka třeba okolo 

tisíce korun měsíčně by mohla být dostačující. Není to jistě málo, avšak částky, které měsíčně 

odvádíme státu, jsou mnohonásobně vyšší a to i s ohledem na poplatky související se správou 

spořících a investičních fondů.  

Proč mladí lidé nemyslí dnes na svou budoucnost, kdy oni sami zestárnou a budou 

muset svůj důchod nějak řešit? V případě fondů vţdy jde o dlouhodobou investici a takových 

investic se lidé bojí s ohledem na zkušenost s „tunelováním“ fondů kuponové privatizace. 

Přitom na našem finančním trhu jsou podobná zákonem stanovená omezení rizik u těchto 

instrumentů. Nebo si dnes připadají ještě příliš mladí na to, aby se jim problém vlastních 

důchodů zdál aktuální. 

 Ať jiţ bude reforma důchodů schválena jakákoliv, nesmí se dotknout stávajících 

důchodců či těch, kteří mají několik let do penze. A systém musí být nejen transparentní, ale 

musí umoţnit zachování jisté míry mezigenerační solidarity ve společnosti.  
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[18] Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 

    pozdějších předpisů  
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Seznam pouţitých symbolů 

 

tzv. 

t.j. 

např. 

č. 

Zák. 

Sb. 

www 

%  

Odst. 

Písm.  

OSVČ 

€ 

                     

 tak zvaně 

to je 

například 

číslo 

Zákon 

Sbírka 

Word wide web 

Procenta 

Odstavce 

Písmene 

Osoba samostatně výdělečně činná 

Euro 

 


