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1 Úvod 

Penzijní důchodový systém v České republice je v současné době tvořen průběţně 

definovaným pilířem a doplňkovým pilířem, přičemţ sociální jistoty jsou garantovány pouze 

státem. Závislost současných penzistů na ekonomicky aktivním obyvatelstvu představuje 

riziko ohroţení financování penzí díky prohlubujícímu se schodku důchodového účtu. Pokud 

by nedošlo k reformě důchodového systému, jiţ v příštím desetiletí by mohlo dojít  

k neschopnosti systému zabezpečit penzistům důstojné stáří. V posledních dekádách výrazně 

klesá porodnost a dochází k prodluţování střední délky ţivota. Díky nepříznivému 

demografickému vývoji roste tlak na udrţitelnost průběţného pilíře a nutnost transformace 

systému se zavedením fondového pilíře za účelem diverzifikace rizik penzijního systému. 

Po mnoha letech diskuzí a politických bojů stojí Česká republika před zásadním 

reformním krokem. Parametry reformy českého důchodového systému jsou nastaveny a celý 

důchodový systém tří pilířů je připraven ke spuštění počátkem roku 2013. 

Cílem diplomové práce je analýza důchodového systému v České republice  

za účelem zhodnocení parametrů reformního systému, doporučení na úpravu systému vedoucí 

k vyšší efektivitě a stabilitě a tvorby rozhodovacích kritérií pro volbu účasti jedinců  

ve II. pilíři důchodového systému na základě prospěchu pro vlastní zajištění stáří. 

První část práce je zaměřena na základní popis struktury penzijních systémů ve světě  

a v České republice. Jsou zde popsány jejich stavební prvky, rizika a cíle. Dále tato část 

obsahuje strukturu českého penzijního systému a důvody pro reformu stávajícího systému. 

Druhá část práce obsahuje charakteristiku penzijní reformy. Uvedeny jsou počáteční 

poţadované parametrické úpravy aţ po konečnou podobu nového důchodového systému. 

Důraz je kladen zejména na aspekty nového II. pilíře a upraveného doplňkového III. pilíře. 

 V poslední aplikační části práce je provedena analýza vybraných parametrů zejména  

II. pilíře reformovaného důchodového systému. Analýza je uplatněna na nastavení 

důchodových fondů a jejich poplatků, výhodnost vstupu do II. pilíře a predikci dopadů 

fondového pilíře na zabezpečení stáří účastníků. Praktická část se zabývá také aspekty 

setrvání v průběţném důchodovém systému a základní komparací s důchodovými systémy 

v zahraničí. Závěr práce je zaměřen na objasnění výsledků analýzy a hodnocení provedení 

penzijní reformy s aplikací připomínek na moţné parametrické úpravy jednotlivých částí 

systému. 
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2 Historie penzijního systému  

Po celá staletí se společnost řídila zavedenými zvyky na principu rodiny a sociální 

podpora se vytvářela napříč mezi generacemi rodiny po celou dobu ţivota jejích členů. Zaţitá 

struktura byla změněna počátkem průmyslové revoluce a urbanizace, kdy došlo k nutnosti 

utvářet ekonomicky aktivním obyvatelstvem fond společnosti, ze kterého se financoval 

důchod obyvatelstvu v penzi. Po celá následující desetiletí pak docházelo k postupnému 

formování důchodových systémů.  

2.1 Historie penzijního systému ve světě 

Historické prvky sociálního zabezpečení se objevovaly jiţ ve starověku a středověku. 

První náznaky důchodového pojištění, v tehdejší podobě kupování doţivotního důchodu  

a sociální pomoci, se objevily ve středověku. Tehdy sociální pomoc organizovala církev. 

Adam Smith začal v ekonomické teorii hovořit o pojištění v 17. století. Roku 1673  

se Jean - Baptiste Colbert pokusil o první komerční pojištění a také stál u poloţení základů 

důchodového pojištění, kdyţ bylo povoleno bohatým skupinám kupovat si doţivotní rentu. 

Ekonomická teorie poté představila soukromé pojištění a sociální programy povinného 

dělnického pojištění (Peková, 2005). 

Počátky sociálního zabezpečení spadají do druhé poloviny 19. století, kdy  

se chudinská správa stala částí veřejné obecní správy. Za vlády německého kancléře Otto von 

Bismarcka začaly vznikat systémy veřejného sociálního zabezpečení jako celek, coţ mělo  

za následek pokračování tohoto trendu i ve 20. století. Zákaz dětské práce, omezení délky 

pracovní doby a základy prvního povinného státního sociálního pojištění, jakoţto 

nemocenského i úrazového, prosazoval na území rakouské monarchie včetně České republiky 

rakouský kancléř Eduard Taaffe. Tato tzv. Taafeho reforma se datuje na léta 1888 – 1889. 

Během následujících padesáti let byly tyto sociální zákony, známy jako koncepce invalidity, 

přijaty dalšími evropskými státy a po druhé světové válce se implementovaly prakticky  

po celém světě (Peková, 2005). 

Úloha státu v ekonomice byla transformována i na území USA. Tyto zásahy byly 

provedeny koncem 19. století na základě myšlenkových úvah tehdejšího prezidenta Theodore 

Roosevelta. Ten chtěl prosadit státní zásahy právě v sociální oblasti. V 1. polovině 20. století 

se hlavním subjektem sociálního zabezpečení a sociální pomoci stal stát. Došlo k zestátnění 

systému péče o chudé a tzv. sociální minimum se stalo součástí základních práv občanů. 
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V následujících letech došlo k dalšímu rozvoji veřejného sociálního zabezpečení. V roce 1948 

bylo v USA přijetí zákona o národním pojištění významným mezníkem ve vývoji sociálního 

zákonodárství. Zákon byl pokrokový a vycházel z modelu William Henry Beveridge 

publikovaného v roce 1942 ve Velké Británii (Peková, 2005).  

2.2 Historie penzijního systému v ČR 

Historicky první koncepce důchodových systémů, tzv. výsluhová koncepce, se na 

území dnešní České republiky rozvíjela za vlády Marie Terezie a jejího syna Josefa II. Její 

počátky je moţno datovat do druhé poloviny 18. století. V roce 1771 byl vydán první penzijní 

předpis, který zaručoval důchody vdovám a sirotkům po úřednících, kteří do smrti slouţili 

císaři. V roce 1781 následoval druhý penzijní předpis, který přiznával důchod úředníkům 

alespoň po desetileté věrné sluţbě. Ve druhé polovině 19. století se občanům Rakouska - 

Uherska kromě starobních důchodů vyplácely jiţ i dávky v nemoci a invaliditě. Mezi lety 

1887 – 1889 byly přijaty nové Bismarckovy sociální zákony o povinném úrazovém  

a nemocenském pojištění dělníků a niţších úředníků.  

V Československu byl v  50. - 80. letech aplikován socialistický systém sociální 

péče, coţ byl univerzalistický model nabízející všem občanům shodný ţivotní standard. 

V roce 1952 bylo zákonem č. 102/1951 Sb. odděleno nemocenské pojištění od důchodového  

a zdravotnická zařízení byla převedena do jednotného systému zdravotní péče. Fondový 

systém financování byl tímto zákonem zrušen, majetek Národní pojišťovny byl zestátněn  

a příjmy a výdaje na sociální zabezpečení se staly součástí státního rozpočtu
1
. V dalších letech 

pokračovalo období výraznějších změn, jako například omezení zásluhovosti a progresivní 

daň z důchodu roku 1964, zrušení zdanění důchodů a zvýšení maximálních hranic roku 1975 

nebo proces řešení nesouladu mezi důchody a mzdami v roce 1988. Systém sociálního 

zabezpečení byl však demotivující a roku 1989 jiţ bylo zřejmé, ţe je nezbytné provést zásadní 

a koncepční změnu soustavy sociálního zabezpečení (Krebs, 1997).  

Roku 1989 byla započata reforma důchodového a sociálního systému. Byla 

odstraněna diskriminace podnikatelů a cílem reformy byla pluralizace, privatizace  

a demokratizace dosaţená prostřednictvím politiky zaměstnanosti, příjmové a rodinné politiky 

a politiky sociálního zabezpečení. Důchodový systém se potýkal s problémy demografických 

změn a problémy transformace. V roce 1990 byla vytvořena Česká správa sociálního 

zabezpečení a došlo ke vzniku průběţně financovaného důchodového systému. Následně byla 

                                                 
1
 §6, odstavec 4, zákona č. 102/1951 Sb. 
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roku 1991 uzákoněna indexace 10 % inflace + vliv reálné mzdy. V roce 1993 bylo zavedeno 

pojistné na sociální zabezpečení jako zvláštní platba mimo daňový systém v návaznosti  

na daňovou reformu. Sazba pojistného na důchodové pojištění byla stanovena na 27,2 %, 

posléze byla sníţena na 26 % v roce 1996 a naposledy zvýšena na 28 % vyměřovacího 

základu v roce 2003. Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem byl vydán roku 

1994 a dále rozvíjen do současné podoby. Téhoţ roku Světová banka představila návrh na 

systém tří pilířů. Prvním pilířem rozumíme státní systém důchodového pojištění průběţným 

financováním, za druhý pilíř je povaţován fondový systém, zaloţený na povinnosti účastníků 

důchodového pojištění přispívat do vybraných fondů (opt - out) a třetí pilíř představuje 

individuální aktivitu občanů ve formě komerčního pojištění a různých forem spoření. 

Zákonem o důchodovém pojištění z roku 1995 bylo zavedeno zvyšování důchodového věku. 

Od roku 1996 začal proces významných změn parametrů důchodového systému  

a v následujících šesti letech došlo ke změnám v sazbách a započítávání náhradních dob, 

úpravě systému připojištění, předčasných a pozdějších odchodů do důchodu a valorizaci 

důchodů. Komise pro důchodovou reformu oficiálně začaly svou činnost roku 2001. Od roku 

2004 bylo zavedeno postupné zvyšování důchodového věku podle zákona č. 425/2003 Sb.  

V následujícím Grafu 2.1 je srovnána struktura obyvatelstva v ČR od roku 1945. 

Graf 2.1 Počet obyvatel v ČR ve věku 0 – 14 let a 60 let a více v jednotlivých letech 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

2.3 Hierarchie penzijních systémů 

Existuje rozsáhlé spektrum důchodových systémů, které se liší ve způsobu zajištění 

financování a rozdělování prostředků mezi účastníky. Financování důchodového systému 

můţe být průběţné, kde se vybrané příspěvky nekapitalizují, jelikoţ jsou v tomtéţ roce 

vyplaceny na důchodech, nebo fondové, kde jsou příspěvky odkládány a dále zhodnocovány. 
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2.3.1 Průběžně financované systémy 

Mezi první typ průběţně financovaných systémů patří tzv. DB PAYG
2
, jenţ  

je uplatňován také v České republice. Dávkově definovaný systém je zaloţen na průběţném 

financování, kdy se odvody vypočítávají v návaznosti na předem stanovený důchod. Příjmy 

získané z příspěvků na penzijní pojištění ekonomicky aktivní generace se vyplácí formou 

dávek populaci v postproduktivním věku ve stejném období, kdy byly přijaty. Kritizovanou 

sloţkou tohoto systému je to, ţe kaţdý účastník má garantovanou výši důchodu do jisté míry 

bez ohledu na to, jaké finanční prostředky do penzijního systému skutečně vloţil. Výše 

důchodu se odvozuje od počtu odpracovaných let a průměrné mzdy za určité časové, 

rozhodné období. Systém DB PAYG je zaloţen na principu mezigenerační solidarity, jelikoţ 

ekonomicky aktivní obyvatelstvo financuje důchody současných starobních důchodců. 

Uplatňována je také vnitrogenerační solidarita, coţ znamená, ţe jedinci s nadprůměrnou 

mzdou přijdou odchodem do důchodu o podstatnou část mzdy, kdeţto jedinci s podprůměrnou 

mzdou přijdou pouze o malou část své dosavadní mzdy (Bezděk, 2000). 

 V současnosti bývá průběţný systém kritizován, jelikoţ je finančně neudrţitelný. 

Mezi výhody patří příjmová solidarita, garance státu, nízké administrativní náklady, odolnost 

vůči inflaci, výkyvům na kapitálovém trhu a moţnost důchodový systém vyrovnávat. 

Nevýhodou je citlivost na demografické změny jako stárnutí populace, klesající porodnost  

a rostoucí věk doţití. To má za následek pokles počtu plátců pojistného do systému a růst 

počtu důchodců, coţ způsobuje nestabilitu systému a růst deficitu. Mezi další nevýhody patří 

náchylnost k politickým zásahům, nízká motivace účastníků a obtíţnost změn v  systému. 

Míra výnosu PAYG závisí na míře změny populace, míře závislosti a produktivitě výrobních 

faktorů. V případě, kdy dojde k nedostatku peněz ve fondu státního rozpočtu, je nedostatek 

financován ze státního rozpočtu. Nevytváří se tak ţádný fond či rezervy (Krebs, 2007). 

Druhým typem je tzv. NDC systém
3
, jenţ je průběţně financovaným a příspěvkově 

definovaným systémem. U tohoto systému jde o snahu zkombinovat výhody průběţného  

a fondového systému. Podstatou tohoto systému je existence pomyslných účtů, na nichţ jsou 

evidovány a zhodnocovány celoţivotní příspěvky účastníků ze svých příjmů. Vybrané 

finanční prostředky slouţí k úhradě penzí v daném roce. Výhodou tohoto systému je přímá 

vazba mezi výší příspěvku a penze, motivační vliv na trh práce, transparentnost a schopnost 

pruţně reagovat na změny. Mezi nevýhody pak patří náročnost a sloţitost evidence systému. 

                                                 
2
 DB z angl. define benefit, definovaná dávka neboli důchod, PAYG z angl. pay as you go, průběţný důchod. 

3
NDC, jde o tzv. švédský model fiktivních účtů. 
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U tohoto modelu nejsou zohledňovány ani demografické změny. NDC systém je vyuţíván 

například ve Švédsku (Slaný, 2004). 

2.3.2 Fondově financované systémy 

V rámci fondově financovaných systémů rozlišujeme systémy s povinným  

a dobrovolným utvářením úspor. Míra výnosu závisí na výnosech aktiv penzijních fondů, tedy 

na kapitálových trzích. Fondově financované systémy mohou být buď garantovány  

či regulovány státem nebo v kompetenci soukromých penzijních plánů (Bezděk, 2000). 

První typem jsou tzv. DC fondy
4
, které představují kapitálově financovaný systém, 

typický pro doplňkové důchodové systémy. DC znamená definovaný příspěvek neboli 

stanovenou platbu na důchod. U tohoto systému jsou stanoveny odváděné příspěvky a dávky 

jsou poté závislé na stavu důchodového systému. Výhodou je spravedlnost, preference 

jednotlivců, zhodnocení prostředků a transparentnost. Fondový systém není  

na demografickém vývoji přímo závislý. Výnos je determinován hrubým výnosem z aktiv 

dosaţeným na finančních trzích při splnění podmínek regulátora a dohledu a výší 

administrativních nákladů, závislých na podmínkách institucionálního prostředí. Nevýhodou 

je potlačení solidarity a vyšší náklady na administrativu. Významným činitelem jsou také 

výkyvy v ekonomice, kapitálový trh a neočekávaná inflace. Ani fondový systém není imunní 

vůči faktoru rostoucí naděje doţití. Oproti tomu je však odolný vůči poklesu porodnosti.  

Druhým typem jsou DB
5
 fondy, znamenající definovaný důchod. Jde o kapitálově 

financovaný dávkově definovaný systém. Podstatou DB systému je stanovení dávky, přičemţ 

příspěvky jsou odvozovány na základě pojistně matematických metod podle stavu 

důchodového systému (Bezděk, 2000). 

2.4 Cíle penzijních systémů a základní stavební prvky 

Penzijní systémy sledují naplnění stanovených cílů. Mezi základní kritéria, která  

by měla být naplněna je poskytnutí adekvátní sociální ochrany občanů ve stáří a stimulace 

ekonomického růstu či minimálně nepředstavovat překáţku. Penzijní systémy by dále dle 

mezinárodně uznávaných teorií měly plnit tři funkce, jejichţ naplnění spolu úzce souvisí.  

Je tak nutné, aby systémy umoţnily vznik úsporám, pomocí redistribuce příjmů chránily před 

chudobou ve stáří a zabezpečily pojištění proti riziku stáří (Krebs, 2004).  

                                                 
4
 DC z angl. defined contribution, definovaný příspěvek. 

5
 DB z angl. defined benefit, definovaná dávka. 
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V současnosti má kaţdá země jiný penzijní model s individuálními stavebními 

prvky, odpovídající specifické situaci dané země. Většina současných penzijních systémů  

je postavena na různé kombinaci tří pilířového systému. Světová banka od roku 1994 

doporučuje systém tří pilířů pro všechny moderní ekonomiky. Základem těchto pilířů  

je přerozdělování, vynucené úspory a dobrovolné úspory. Jednotlivé ekonomiky se však 

neshodují na zajištění vynucených úspor, který představuje druhý pilíř (Krebs, 2004). 

První pilíř zajišťuje plně stát, je financován průběţně z odvedených daní a bývá 

zaloţen na mezigenerační solidaritě s garancí penze bez dostatečných zásluh. Má za cíl 

zmírňovat chudobu a jeho funkcí je přerozdělování příjmů od bohatých k chudým. 

Druhý pilíř je zaloţen na myšlence příspěvků účastníků do soukromých  

a regulovaných penzijních fondů. Cílem II. pilíře je diverzifikace výplaty důchodů 

v budoucnu a tvorba dostatečných prostředků pro vyplácení důchodů, zůstává zde částečně  

přerozdělování prostředků ve prospěch chudších. Druhý pilíř je náplní sporů  

a kontroverzních názorů. Implementace do jednotlivých penzijních systémů je náročná  

a v současné situaci panuje nedůvěra v jeho příznivý dopad. 

Třetí pilíř představuje systém dobrovolně hrazených příspěvků ve formě komerčního 

zajištění a má zajistit dodatečné příjmy v budoucnu k prvnímu a druhému pilíři (Krebs, 2004). 

Otázkou, kterou se zabývají experti po celém světě, je volba veřejného nebo 

soukromého financování. Vedou se spory, do jaké míry by měla být za jistotu důchodového 

příjmu odpovědná vláda či soukromé subjekty. Názor bývá ovlivněn ekonomickou situací 

země a místní kulturou. Příkladem tak můţe být porovnání skandinávských zemí s USA. 

Přednost by však měla být dána mixu financování, jelikoţ by se vzájemně vykrývaly příznivé 

období soukromého systému a nepříznivé období veřejného systému a naopak. Vyuţilo by se 

tak diverzifikace. Analytici vytvářející penzijní modely zaloţené na poměru soukromého  

a veřejného sektoru musí brát také v úvahu rizika ovlivňující důchody (Willmore, 1999). 

2.5 Rizika penzijních systémů 

Rizika penzijních systémů jsou dána očekáváním návratu vloţených prostředků 

účastníků v podobě penze. Ta však bývá ovlivněna několika faktory, se kterými se musí 

jednotlivé penzijní systémy, potaţmo vláda, vyrovnat. Mezi rizika ovlivňující výši penzí patří 

politické riziko, kapitálové riziko, demografické riziko, riziko dlouhověkosti a rodinné riziko 

(Bezděk, 2005).  
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Význam politického rizika spočívá v tom, ţe politická rozhodnutí mají zásadní vliv  

na fungování a efektivitu penzijního systému a následně výši dávek. U průběţných systémů 

jde o legislativní změny a u fondově financovaných systémů jde o riziko zneuţití spořených 

příspěvků. U fondového systému proto bývá uplatňována přísná regulace a dozor. 

Riziko kapitálového trhu se vyskytuje v podobě fluktuace míry výnosnosti (riziko 

nízké výnosnosti a volatility) penzijních fondů. Riziko lze eliminovat diverzifikací. V případě 

mezinárodní diverzifikace je nutné zahrnout k tomuto riziku také měnové riziko. 

Riziko inflace představuje riziko znehodnocování úspor poklesem hodnoty peněz. 

Průběţné i fondově financované systémy jsou ovlivněny demografickým rizikem, 

které představuje prodluţující se délku ţivota a klesající porodnost. To znamená sniţující  

se počet plátců do důchodového systému a rostoucí počet příjemců z důchodového systému. 

Toto riziko se vyskytuje nejen u průběţných systémů, ale i u fondově financovaných systémů  

a představuje hrozbu, ţe dojde k vyčerpání naspořené částky ještě za ţivota příjemce 

důchodové dávky. 

Rodinné riziko značí, ţe zejména u PAYG systému je důchod jednoho z manţelů 

ovlivněn finanční situací druhého z manţelů. 

2.6 Současný důchodový systém 

Český důchodový systém se skládá ze dvou částí. První pilíř představuje povinné 

základní důchodové pojištění, dávkově definované (DB) a průběţně financované (PAYG). 

Aktuální univerzální systém zabezpečuje všechny ekonomicky aktivní osoby, právní úprava  

je jednotná pro všechny pojištěnce. Důchod základního důchodového pojištění pobírá více 

neţ 99 % obyvatel ve věku vyšším, neţ je věková hranice pro nárok na starobní důchod. Dále 

existuje kapitálově financované penzijní připojištění se státním příspěvkem, jenţ je doplňkové 

a dobrovolné a lze jej definovat jako třetí pilíř podle terminologie EU. V rámci tohoto pilíře 

jsou i produkty komerčních pojišťoven, jako ţivotní pojištění. Tyto důchody ze třetího pilíře 

jsou však v porovnání s objemem důchodů vyplácených z průběţného financování 

zanedbatelné. Základním hmotněprávním předpisem, který upravuje nároky na důchody  

ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro jejich 

výplatu, je zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 

který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1996
6
. 

                                                 
6
 Popis systému důchodového pojištění, dostupné online na http://www.mpsv.cz/cs/3#ps. 
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Penzijní systém v České republice obsahuje tyto dva pilíře: 

 I. pilíř – státní průběţný systém, jenţ je financován z odvodu sociálního pojistného. 

Vypláceny jsou státní důchody a účast je povinná pro zaměstnance i OSVČ. 

 III. pilíř – pro občany je dobrovolný a vyskytuje se v podobě penzijního připojištění. 

Poskytováno je prostřednictvím penzijních fondů. Připojištění je podporováno státními 

příspěvky ve výši 50 – 150 Kč a umoţňuje odečíst část zaplacených příspěvků  

ze základu daně z příjmu. Penzijní fondy garantují nezáporné zhodnocení. 

2.6.1 Negativa současného systému 

Mezi negativa současného systému patří jeho plné financování z odvodů na sociální 

pojistné a jeho jiţ nyní výrazný deficit. Současný systém se potýká s nedostačujícím podílem 

dobrovolného připojištění, kterého se sice účastní 4,4 mil. lidí, průměrný příspěvek však 

nedosahuje ani 500 Kč měsíčně. Tento jev spěje k nezajištění dostatečně vysokého důchodu. 

Převáţná většina občanů stále spoléhá na státní důchod a nepovaţuje dobrovolné spoření  

za důleţitou otázku současnosti. To se mnohdy děje i díky nezájmu o budoucí výši penze. 

Systém zaručující nezáporné zhodnocení představuje nízkou výnosnost fondů.  

Je to způsobeno limity pro investiční strategie. Nízké zhodnocení je také dáno neoddělením 

majetku účastníků penzijního připojištění od penzijních fondů, coţ umoţňuje náklady fondů 

včetně marketingových hradit z majetku účastníků. Reforma řeší tato zmíněná negativa. 

V Grafu 2.2 je znázorněno procentní zhodnocení prostředků v jednotlivých fondech 

penzijních společností. Je zřejmé, ţe v posledních letech se výkon fondů pohybuje nejčastěji 

mezi jedním a čtyřmi procenty ročně a mnohdy nepokryje ani výši inflace. 

Graf 2.2 Zhodnocení prostředků účastníků v jednotlivých penzijních fondech, % 

 
Zdroj: APF ČR, vlastní zpracování 
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Absorbce velké části zhodnocených úspor vlivem inflace je zobrazena v Grafu 2.3. 

Ten ukazuje reálné zhodnocení prostředků penzijních fondů v roce 2010 při započítání vlivu 

inflace.  

Graf 2.3 Zhodnocení prostředků v penzijních fondech v ČR za rok 2010, v % 

 
Zdroj: HN, vlastní zpracování 

  Uvedené zhodnocení mnohdy nepokrývá ani výši inflace. Po zavedení reformy jiţ 

společnosti spravující nové penzijní fondy nebudou limitovány pravidlem kladné nuly. 

Mělo  by tak dojít k vyššímu nárůstu zhodnocení díky volnějším investičním limitům, coţ 

však také můţe znamenat moţnou ztrátu. Z dlouhodobého hlediska je však agresivnější 

strategie z pohledu mladých účastníků nepostradatelná. Úkolem dynamičtějších penzijních 

fondů II. i III. pilíře bude nejen výrazně překonávat inflaci a udrţet hodnotu vloţených 

prostředků i po započtení poplatků investičních společností. Úkolem bude zhodnotit 

prostředky tak, aby se kapitálový trh do budoucna významně podílel na zabezpečení penzí. 

2.6.2 Parametry základního důchodového pojištění 

Důchod v ČR se skládá ze dvou sloţek; první je základní výměra stanovená pevnou 

částkou pro všechny druhy důchodů bez ohledu na délku doby pojištění a výši výdělku. 

Druhou sloţkou je pak procentní výměra. Výše základní výměry důchodu je stanovena 

procentní sazbou z průměrné mzdy - 9 % průměrné mzdy. Výše procentní výměry důchodu 

činí za kaţdý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod 1,5 % 

výpočtového základu. Do doby pojištění se započítává i tzv. náhradní doba pojištění dle § 5 

zákona o důchodovém pojištění, avšak pouze v rozsahu 80 %. Za náhradní dobu lze 

povaţovat dobu studia, dobu vedení v evidenci úřadu práce, dobu kdy se osoby se zdravotním 

postiţením připravují na zaměstnání, dobu výkonu civilní sluţby a dobu pobírání invalidního 

důchodu pro invaliditu třetího stupně
7
.  

                                                 
7
 Starobní důchody, dostupné na http://www.mpsv.cz/cs/618. 
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Ze základního důchodového pojištění se poskytují tyto důchody: 

 starobní (včetně předčasného starobního důchodu), 

 invalidní, 

 vdovský a vdovecký, 

 sirotčí. 

Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů téhoţ druhu 

nebo na výplatu starobního nebo invalidního důchodu, vyplácí se jen jeden důchod, a to vyšší. 

Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu  

a na výplatu vdovského, vdoveckého anebo sirotčího důchodu, vyplácí se vyšší důchod v plné 

výši a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry mimo zákonné výjimky. 

O nároku na důchod, jeho výši a výplatě rozhoduje Česká správa sociálního 

zabezpečení s výjimkou případů, kdy jsou příslušné k rozhodování orgány sociálního 

zabezpečení ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti (u příslušníků ozbrojených sil)
8
. 

Současné uspořádání českého důchodového systému začalo vznikat v devadesátých 

letech minulého století, kdy byly postupně přijímány základní reformní kroky.  

Principy základního důchodového pojištění jsou následující: 

 sociální solidarita, 

 průběţné financování, 

 povinnost pro všechny ekonomicky aktivní osoby, 

 náhrada příjmu v případě stáří, invalidity a úmrtí ţivitele, 

 dávková definovanost
9
,  

 jednotnost,  

 dynamičnost. 

Pro výpočet důchodu jsou definovány prvky konstrukce: 

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

 vyměřovací základy,  

 všeobecné vyměřovací základy,  

 přepočítací koeficient pro úpravu naposledy stanoveného všeobecného vyměřovacího 

základu,  

                                                 
8
 Popis systému důchodového pojištění, dostupné online na http://www.mpsv.cz/cs/3#ps. 

9
 Dávková definovanost vyplývá ze dvou sloţek konstrukce výpočtu důchodů. První sloţku tvoří základní 

výměra shodná pro všechny typy důchodu a druhou sloţku pak procentní výměra lišící se podle délky doby 

pojištění a výši příjmů dosaţených v rozhodném období před přiznáním důchodu. 
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 koeficienty nárůstu všeobecných vyměřovacích základů,  

 osobní vyměřovací základ, 

 výpočtový základ. 

Rozhodným obdobím je období, z něhoţ se zjišťují hrubé příjmy z výdělečné 

činnosti před rokem přiznání důchodu, bez příjmů před rokem 1986. 

Ročními vyměřovacími základy jsou skutečně dosaţené vyměřovací základy, coţ 

lze v podstatě povaţovat za hrubé příjmy dosaţené za jednotlivé kalendářní roky rozhodného 

období vynásobené koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího základu. 

Koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu se určuje za pouţití 

příslušných všeobecných vyměřovacích základů, jenţ je stanoven MPSV do 30. září 

následujícího kalendářního roku ve výši průměrné měsíční mzdy za kalendářní rok zjištěné 

ČSÚ a přepočítacího koeficientu (je stanoven MPSV vyhláškou podle ČSÚ o průměrné 

měsíční mzdě za stanovená pololetí – a určen jako podíl průměrné měsíční mzdy za první 

pololetí kalendářního roku, který o jeden rok předchází roku přiznání důchodu, a průměrné 

měsíční mzdy za první pololetí kalendářního roku, který o dva roky předchází roku přiznání 

důchodu). Koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu je poté určen jako podíl 

všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází roku 

přiznání důchodu, vynásobeného přepočítacím koeficientem, a všeobecného vyměřovacího 

základu za kalendářní rok, za který se vypočítává roční vyměřovací základ. 

Osobní vyměřovací základ je měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů. 

Z rozhodného období, ze kterého se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu, se vylučují některé 

zákonem stanovené tzv. vyloučené doby. 

Výpočtový základ je dán redukcí osobního vyměřovacího základu. První redukční 

hranice činí 44 % průměrné mzdy. Druhá je stanovena na čtyřnásobek průměrné měsíční 

mzdy. Do první redukční hranice se částka započítává plně, zápočet mezi první a druhou 

redukční hranicí činí 26 %. K částce nad druhou hranicí se nepřihlíţí. Pro čtvrté čtvrtletí roku 

2011 a pro roky 2012 aţ 2014 platí přechodné období se třemi redukčními hranicemi. Stát 

garantuje systém ekonomicky i právně. Systém je spravován Českou správou sociálního 

zabezpečení, příjmy a výdaje systému jsou součástí státního rozpočtu, v němţ byl zaveden 



17 

 

zvláštní účet důchodového pojištění, který byl v roce 2008 transformován na Zvláštní účet 

rezervy pro důchodovou reformu. Všechny dávky jsou nárokové
10

.  

Největší podíl důchodců pobírá měsíční důchod 9 000 Kč a 11 000 Kč. V Grafu 2.4 

je patrné rozloţení počtu důchodců podle výše pobírajícího starobního důchodu.  

Graf 2.4 Počet důchodců v závislosti na výši pobíraného měsíčního důchodu, v Kč 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

2.7 Schéma modelu důchodového systému 

Pro kvantifikaci příjmové a výdajové stránky důchodového systému v ČR slouţí 

model, jehoţ struktura umoţňuje kvantifikovat parametrické varianty i systémové reformy. 

2.7.1 Výdaje důchodového systému 

U výdajové stránky se vyuţívají data ČSSZ o počtu a výši vyplácených důchodů 

v členění podle druhu důchodů, pohlaví a věku důchodce, vţdy k předchozímu roku, tak  

i demografické prognózy a makro scénáře. Model je rozdělen na tři samostatné části 

samostatně se zabývajícími starobními, invalidními a pozůstalostními důchody. Počítá  

se s pravděpodobností, ţe jedinec daného pohlaví a roku narození v daném kalendářním roce 

bude pobírat určitý druh důchodu. Zvlášť se ještě pracuje s pravděpodobností, ţe jedinec 

daného pohlaví a roku narození v daném kalendářním roce určitý druh důchodu začne pobírat. 

Na základě těchto pravděpodobností je vypočten celkový počet důchodů jednotlivých druhů 

pobíraných resp. nově přiznaných v daném kalendářním roce. Dále je pro kalkulaci výdajů 

nutné vypočítat úroveň jednotlivých důchodů, podle předem definovaných vzorců. V rámci 

této kapitoly je představen výpočet pro starobní důchody.  

                                                 
10

 Důchodové pojištění, dostupné online na http://www.mpsv.cz/cs/617 
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Celkový počet starobních důchodů je dán tímto vztahem: 

               
    ∑                     

                   
      

          kde          (2.1) 

PD – počet starobních důchodů daného druhu, pohlaví a roku, prav – pravděpodobnost,  

ţe jedinec daného pohlaví a roku narození pobírá v daném roce daný druh důchodu: 

                    
                        

                            
      kde                       (2.2) 

Pop – počet osob daného pohlaví a roku narození v daném kalendářním roce. 

Celkový počet nově přiznaných starobních důchodů je dán tímto vztahem: 

                
    ∑                       

                   
      

          kde                      (2.3) 

PND – počet nově přiznaných důchodů daného druhu a pohlaví v daném kalendářním roce,  

pravnp – pravděpodobnost, ţe jedinci dle pohlaví a roku narození bude v daném roce nově 

přiznán důchod, která je dána výše zmíněnou strukturou odchodu do starobního důchodu. 

Výše důchodu jednotlivých generací je dána podílem vyplácených a nově 

přiznaných důchodů podle následujícího vzorce: 

  
     11

    
             

             
              

               
        (         ) 

                    
    , kde                                 (2.4) 

VD – výše důchodu daného druhu v daném kalendářním roce pro jedince stejného roku 

narození a pohlaví, VNP - výše nově přiznaného důchodu daného druhu v daném kalendářním 

roce pro jedince stejného roku narození a pohlaví, val – míra valorizace důchodu jako část 

růstu cen (a) a část růstu reálných mezd (b), 

            (              )  (              ), kde                    (2.5) 

CPI je index růstu spotřebitelských cen, který pro účely valorizace důchodu určuje vývoje 

hladiny cen, rwg je růst reálných mezd. 

Výdaje se počítají jako součin počtu důchodu a jejich výše. Výsledné veličiny jsou 

potom součtem výše uvedených hodnot přes všechny druhy, generace a pohlaví
12

.  

2.7.2 Příjmy důchodového systému 

Při projekci příjmů se vychází z pojistného bez ozbrojených sloţek. Příjmy 

důchodového systému lze vyjádřit jako součin pojistné sazby na důchodové zabezpečení  

                                                 
11

 Zkr. d, g, p = druh, gen, pohlaví. 
12

 Dostupné online na http://www.mpsv.cz/cs/3. 
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a objemu vyměřovacích základů v daném roce. Objem vyměřovacích základů lze chápat jako 

součin průměrného vyměřovacího základu a počtu zaměstnaných. Pro projekci příjmů  

z pojistného je důleţitá dynamika mzdy, ne úroveň. Odlišná mzda, lišící se od vyměřovacího 

základu, se promítne pouze do odchylky mezi statutární a implicitní sazbou pojistného  

na důchodové zabezpečení, která je povaţována za konstantní
13

. 

Implicitní pojistná sazba v základním období je určena takto: 

                   
   

   

 , kde                                      (2.6) 

T – objem pojistného, W – objem mezd a platu, t0 – index vyjadřující základní období. 

Objem mezd a platů je dán tímto vztahem: 

          , kde                                    (2.7) 

wr – průměrná mzda, E – počet zaměstnaných osob, t – index vyjadřující časovou dimenzi. 

Projekce příjmů je vyjádřena následujícím vztahem: 

                             ,            .                                 (2.8) 

  

                                                 
13

 Dostupné online na http://www.mpsv.cz/cs/3. 
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2.8 Důvody pro reformu důchodového systému 

Atributem změn důchodového systému je rostoucí počet důchodců a prodluţování 

lidského ţivota díky moderní době a pokrokové medicíně. V ČR dochází k nejrychleji  

se prodluţující střední délce ţivota v  Evropě a klesá podíl ekonomicky aktivních lidí na 

celkové populaci. Podíl obyvatel nad 60 let je nyní 22 %, v roce 2030 se očekává 33 %  

a v roce 2050 aţ 39 %. V Grafu 2.5 je srovnán poměr věkových skupin obyvatelstva.  

Graf 2.5 Struktura populace podle věkových skupin od roku 1945 do roku 2010, v % 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Počet dětí do 14 let dlouhodobě klesá a počet obyvatelstva nad 60 let naopak 

významně roste. Podíl věkových skupin a počet obyvatelstva s výhledem do roku 2050  

je zobrazen v Grafu 2.6 Prognóza vychází z předpokladu mírného poklesu jedinců do 19 let  

a také z poklesu ekonomicky aktivního obyvatelstva. Podíl důchodců bude naopak stoupat. 

Celkový počet obyvatel by v dlouhodobém horizontu měl klesnout o 8 % oproti současnosti. 

Graf 2.6 Struktura populace podle věkových skupin (v %) a počet obyvatel (v tis.) s výhledem do roku 2050  

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Jak zobrazuje Graf 2.7, je dnešní pracující obyvatelstvo ještě schopno ze svých 

příjmů financovat důchody, jelikoţ počet pracujících převyšuje počet obyvatel pobírající 

starobní důchod. Počet dětí do 15 let, které budou muset ze svých mezd v budoucnu 

financovat důchody dnešních občanů ve věku 35 let, je však nedostačující. Lze soudit, ţe při 
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pokračování tohoto trendu bude na jednoho jedince v důchodu připadat jeden ekonomicky 

aktivní.  

Graf 2.7 Věková skladba obyvatelstva, 2011 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Dalším aspektem z rizik udrţitelnosti veřejných financí je míra závislosti,  

tzv. dependency ratio. Tento ukazatel znázorňuje rozsah demografických změn. Míra 

závislosti seniorů představuje poměr mezi celkovým počtem seniorů ve věku, kdy jiţ nejsou 

ekonomicky aktivní, a počtem ekonomicky aktivních osob, z jejichţ příjmů jsou financovány 

důchody seniorů. V Grafu 2.8 je provedeno srovnání míry závislosti seniorů na ekonomicky 

aktivním obyvatelstvu v České republice a Evropské unii s výhledem do roku 2060. 

Graf 2.8 Míra závislosti, v % 

 
Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

Stárnutí populace přináší problémy pro financování průběţného systému, jelikoţ 

stárnutí obyvatelstva přináší tlak na průběţný systém (Bezděk a kol., 2005). Důchodový účet 

se nyní pohybuje při porovnání příjmů a výdajů v záporných hodnotách, jak je vidět 

v následujícím Grafu 2.9. Ještě před ekonomickou krizí roku 2009 nikdo netušil, ţe schodek 

důchodového účtu bude i nadále klesat a z propadu roku 2009 se jen tak nevzpamatuje. ČSSZ 

v minulém roce evidovala 2 873 004 důchodců pobírajících starobní, invalidní a pozůstalostní 

důchod. Vyplaceno bylo celkem 3 501 402 důchodů, přičemţ dalších 69 736 důchodů bylo 

vyplaceno do 75 zemí světa. 
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Graf 2.9 Příjmy a výdaje na důchodové zabezpečení, v mld. Kč 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Rozvoj úspor na stáří představuje váţný problém penzijních systémů v mnoha 

zemích světa. Česká republika nevytváří ţádné úspory z veřejného systému, coţ  

je samozřejmě dáno nastavením systému na průběţné financování důchodů, a proto je nutné 

tuto situaci reformovat. Téměř nulový podíl úspor na stáří tak představuje váţnou hrozbu.  

V České republice, stejně jako ve většině dalších zemí, je provozovatelem veřejné 

části důchodového systému stát. To vede postupem času k váţným problémům pro státní 

rozpočet. V případě provozování penzijního systému státem je vláda zodpovědná za výběr 

příspěvků a výplatu důchodů. Pokud jde o soukromé penzijní systémy, tak odpovědnost  

za výplatu dávek, a většinou i za výběr příspěvků, je na straně soukromého sektoru. Jedná  

se většinou o individuální penzijní účty občanů, které jsou vedeny prostřednictvím penzijních 

fondů. Pomocí těchto účtů si občané po dobu své ekonomické aktivity spoří na své stáří. Počet 

účastníků penzijního připojištění je v současnosti relativně vysoký, v následujícím Grafu 2.10 

je zobrazen také přírůstek účastníků a ten od roku 2004 postupně klesá, jelikoţ jiţ velká část 

obyvatel do dobrovolného doplňkového pilíře vstoupila. 

Graf 2.10 Počet účastníků penzijního připojištění (v tis.) a meziroční přírůstek, (v %) 

 
Zdroj: APF ČR, vlastní zpracování  

Problematická je výše příspěvku, která je účastníky hrazena. Ta nedosahuje ani  

500 Kč měsíčně, coţ nesplňuje účel doplňkového spoření na zabezpečení důchodového věku. 
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Příspěvek této výše nemůţe v budoucnu zajistit diverzifikované příjmy pro stáří v potřebné 

výši. V následujícím Grafu 2.11 je zobrazen průměrný měsíční příspěvek a jeho meziroční 

přírůstek. 

Graf 2.11 Průměrný měsíční příspěvek účastníka (v Kč) a meziroční přírůstek (v %) 

 
Zdroj: APF ČR, vlastní zpracování 

Snahou po spuštění reformy penzijního systému v roce 2013 je, aby důraz na III. pilíř 

rostl. Tomu má pomoci státní podpora přiznávána aţ u vyšších příspěvků neţ je tomu 

doposud a moţnost investování v dynamičtějších penzijních fondech doplňkového 

důchodového spoření. 
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3 Charakteristika penzijní reformy 

Schválení penzijní reformy představuje důleţitý legislativní krok v prostředí České 

republiky. Dne 28. prosince 2011 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 426/2011 Sb.,  

o důchodovém spoření, zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření a zákon  

č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona  

o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření. Všechny tyto zákony 

nabývají účinnosti od 1. 1. 2013, některá jejich ustanovení, týkající se například licencování 

penzijních společností, jsou účinná jiţ od letošního roku.  

Reforma penzijního systému přináší nové prvky diverzifikace financování penzijního 

systému. Dojde ke vzniku II. pilíře a ke změnám v doplňkovém III. pilíři. Stávající průběţně 

financovaný systém starobních důchodů bude fungovat s určitými změnami i nadále.  

V následujícím Grafu 3.1 je porovnáno důchodové pojištění a důchodové dávky 

včetně podílu ročního schodku penzijního systému na HDP.  

Graf 3.1 Parametry důchodového systému 

 

Zdroj: ČNB, ČSÚ, vlastní zpracování  

3.1 Udržitelnost veřejných financí 

V řadě zemí Evropské unie se stala prioritou otázka udrţitelnosti veřejných financí  

a ekonomické důsledky stagnace penzijních systémů. Česká republika není výjimkou. 

Problémem v České republice je oblast penzí s ohledem na dynamiku nárůstu výdajů, 

k jejichţ navýšení by mělo dojít ze současné úrovně kolem 7 % na 11 % HDP. To vše díky 

změnám ve sloţení populace. Nárůst závislých výdajů na demografických změnách znamenají 

nárůst výdajů i na zdravotní péči. Nejvyšší rychlost nárůstu pak lze očekávat u výdajů  

na dlouhodobou péči. Český důchodový systém není jen dlouhodobě finančně neudrţitelný, 

ale také mikroekonomicky neefektivní. Základní přehled s predikcí týkající se udrţitelnosti 
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veřejných financí je v následující Tab 3.1 uspořádán na poloţky celkových výdajů a příjmů. 

Z toho jsou dále vyjádřeny důchody a pojistné na důchodové zabezpečení. Pro shodné časové 

období je pak vyjádřen růst HDP, růst produktivity práce, růst participace a nezaměstnanosti. 

Tab. 3.1 Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí (výdaje v příjmy v % HDP, růsty a míry v %) 

 2007 2010 2020 2030 2040 2050 2060 

Celkové výdaje 43,1 41,9 41,4 43,7 47,6 53,5 59,8 

z toho: Výdaje závislé na věkové struktuře 18,8 18,0 18,2 19,1 20,7 23,1 24,5 

Důchody v rámci sociálního zabezpečení 7,8 7,1 6,9 7,2 8,4 10,2 11,0 

Starobní a předčasné důchody (55+) 7,1 6,5 6,3 6,6 7,9 9,7 10,5 

Ostatní důchody (do 54) 0,7 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 

Celkové příjmy 42,0 41,0 40,1 40,0 40,0 39,9 39,9 

Z toho: Důchod z vlastnictví 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 

Z toho: Pojistné na důchodové zabezpečení 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

Aktiva fondů důchodového zabezpečení 0,4 3,4 17,1 32,6 45,0 42,3 24,2 

Předpoklady 

Růst produktivity práce 4,1 3,0 2,9 1,8 1,7 1,7 1,7 

Reálný růst HDP 5,2 3,0 2,5 1,4 0,9 0,7 1,1 

Míra participace muţů (ve věku 15-64) 78,3 80,7 81,0 78,8 78,5 79,0 78,9 

Míra participace ţen (ve věku 15-64) 61,6 66,1 66,7 66,0 66,0 67,8 68,1 

Celková míra participace (ve věku 15-64) 70,0 73,5 73,9 72,5 72,3 73,5 73,5 

Míra nezaměstnanosti 5,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Podíl populace >65 let na celkové populaci 14,6 17,9 20,2 22,9 26,3 30,9 33,4 

Zdroj: ČSÚ, Konvergenční program ČR, vlastní zpracování 

Na základě srovnání budoucích příjmů a výdajů veřejného rozpočtu dochází 

k neustálému nárůstu záporného rozdílu mezi příjmy a výdaji. Míra participace by se měla 

pohybovat na relativně stabilní výši. Pokles její míry způsobuje prodluţování délky vzdělání, 

zejména vysokoškolské, naopak kladný efekt má prodluţování odchodu do důchodu. 

3.2 Parametrické úpravy 

V rámci diskuze o změně důchodového systému došlo k několika parametrickým 

úpravám. Jde primárně o soubor opatření v reakci na nález Ústavního soudu (ÚS), jenţ 

shledal část ustanovení zákona o důchodovém pojištění stanovující výpočet důchodového 

nároku, především paragraf o výši redukčních hranic, za protiústavní. Opatření mělo za cíl v 

souladu s názorem ÚS posílit vztah mezi zaplaceným pojistným na důchodové pojištění a výší 

důchodu z důchodového pojištění. Navrhované řešení změnilo konstrukci výpočtu důchodu 

posunem druhé redukční hranice na 400 % průměrné mzdy, „svázáním“ první redukční 

hranice s průměrnou mzdou, sníţením zápočtu mezi první a druhou redukční hranicí na 26 %, 

sníţením zápočtu nad druhou redukční hranicí na 0 % a postupným rozšiřováním rozhodného 

období na celoţivotní. Uvedená opatření jsou navrţena bez dopadu na státní rozpočet.  
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Dále bylo navrţeno pokračovat v postupném zvyšování důchodového věku u muţů 

současným tempem, tj. o 2 měsíce ročně, i po dosaţení věkové hranice 65 let. U ţen by mělo 

dojít ke zrychlení tempa zvyšování důchodového věku od ročníku narození 1956 na 6 měsíců 

ročně s cílem postupně sjednotit důchodový věk pro obě pohlaví. K úplnému sjednocení pro 

všechny pojištěnce dojde v roce 2041 pro osoby narozené v roce 1975, u kterých bude věková 

hranice činit 66 let a 8 měsíců. Pro kaţdý další ročník narození se bude důchodový věk 

zvyšovat o další 2 měsíce, a to bez omezení. Celkové zvýšení vyplácených důchodů,  

tj. pravidelná valorizace, bude stejně jako dosud odpovídat růstu indexu spotřebitelských cen 

a jedné třetině růstu reálných mezd. Valorizace však bude prováděna vyhláškou na základě 

zákonem přesně stanovených pravidel. Odpadne tak moţnost vlády diskrečně důchody 

navyšovat, k čemuţ v minulosti opakovaně docházelo
14

.   

3.3 Připravované změny důchodové reformy 

Tato kapitola se zabývá záměrem schválené důchodové reformy, kde se vláda  

ve svém Programovém prohlášení přihlásila k provedení reformy důchodového systému 

s cílem dosáhnout dlouhodobou fiskální udrţitelnost systému a s posílením kapitálové sloţky.  

Důchodový systém v České republice je v současnosti zaloţen téměř výhradně  

na průběţném financování vyplácených důchodů. Průběţně financovaný důchodový systém 

však potřebuje pro svou dlouhodobou stabilitu, aby se poměr mezi počtem přispěvovatelů  

na důchodové pojištění a počtem důchodců nezhoršoval. Cílem reformní změny důchodového 

systému je diverzifikace rizik kombinací průběţného a fondového způsobu financování. 

Rozloţení rizik mezi oba tyto způsoby financování povede k tomu, ţe se budou vyrovnávat 

jejich výkyvy. Účelem je pak stabilnější systém zabezpečení občanů v seniorském věku 

v budoucnu. Proces diverzifikace příjmů v rámci základního důchodového pojištění však bude 

trvat pozvolně aţ několik desítek let. 

Prvním krokem k dosaţení dlouhodobé fiskální udrţitelnosti, (tzv. malá důchodová 

reforma), bylo přijetí zákona č. 220/2011 Sb., a současnou změnou zákona č. 155/1995 Sb.,  

o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů. Tato 

novela zákona o důchodovém pojištění řeší zejména dopady nálezu Ústavního soudu jako 

nezásluhovost výše důchodu či zvyšování odchodu do důchodu a jeho sjednocení bez ohledu 

na pohlaví a počet vychovaných dětí v roce 2041
15

. 

                                                 
14

 Bezděk, 2005; Konvergenční program 2010; MPSV dostupné online na http://www.mpsv.cz/cs/11970. 
15

 MPSV dostupné online na http://www.mpsv.cz/cs/11970. 
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3.3.1 Nález Ústavního soudu 

Ústavní soud (ÚS) v ČR shledal protiústavním ustanovení § 15 zákona 

č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, které zakotvuje 

způsob stanovení výpočtového základu, z něhoţ se vypočítává procentní výměra důchodu, 

tedy i výše tzv. redukčních hranic. Podle ÚS současná právní úprava této věci negarantuje 

ústavně zaručené právo na přiměřené hmotné zabezpečení, coţ vede k neakceptovatelné 

nerovnosti mezi různými skupinami pojištěnců. ÚS s účinností od 30. září 2011 toto 

ustanovení zrušil. Následně došlo k úpravě tzv. redukčních hranic a byla přijata další opatření 

za účelem zvýšení ekvivalence a zásluhovosti v základním důchodovém pojištění. Navrţené 

řešení je uvedeno v Příloze č. 1. 

Nejvýznamnější změny zákona o důchodovém pojištění související s nálezem ÚS: 

 redukční hranice - jsou stanoveny pravidla pro určení výše redukčních hranic pro 

účely zjištění výpočtového základu přímo v zákoně ve vazbě na průměrnou mzdu. 

První redukční hranice činí 44 % průměrné mzdy. Druhá redukční hranice se posunula 

na čtyřnásobek průměrné mzdy a odpovídá současnému maximálnímu měsíčnímu 

vyměřovacímu základu, 

 zápočet částek osobního vyměřovacího základu do jednotlivých redukčních hranic - 

částka osobního vyměřovacího základu se započítává tak jako nyní do první redukční 

hranice plně. Zápočet mezi první a druhou redukční hranicí činí 26 % oproti 

současným 30 % s tím, ţe k částkám nad druhou redukční hranicí se nepřihlíţí. Podle 

současného stavu se z částky nad druhou redukční hranicí, která je zhruba na úrovni 

průměrné mzdy, započítává 10 %, 

 základní výměra důchodu - její výše se určuje podle v zákoně stanovených pravidel, 

 prodluţování rozhodného období - tady dochází k upevnění vazby mezi placeným 

pojistným a výší přiznaného důchodu. Období studia se však zohlední, aby 

nedocházelo k rozmělnění skutečně dosaţených příjmů v rozhodném období. 

 Další parametrické změny finanční udrţitelnosti základního důchodového pojištění: 

 pokračující zvyšování důchodového věku a urychlení sjednocení pro muţe i ţeny, 

 růst průměrných důchodů podle indexu spotřebitelských cen a růstu reálných mezd, 

 pozvolnější odstupňování procentní sazby redukce procentní výměry předčasného 

starobního důchodu, 
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 zrušení výplaty jednorázové částky při zániku nároku na vdovský/vdovecký důchod 

z důvodu uzavření nového manţelství a zkrácení lhůty pro opětovný vznik nároku  

na vdovský/vdovecký důchod
16

. 

3.4 Parametry důchodové reformy 

Změna důchodové reformy byla schválena v prosinci roku 2011, přičemţ dle návrhu 

Světové banky z roku 1994 bude zaveden třípilířový systém. První pilíř znamená jiţ současný 

státní systém důchodového pojištění s průběţným financováním. Za druhý pilíř je povaţován 

fondový systém, zaloţený na povinnosti účastníků důchodového pojištění přispívat  

do vybraných fondů, vyuţít tzv. opt – out. Třetí pilíř představuje individuální aktivitu občanů 

ve formě komerčního penzijního připojištění za podpory státních příspěvků. 

V rámci nového zákona je vytvořen druhý pilíř důchodového systému, a to 

kapitálově financovaný. Tento pilíř bude neoddělitelně spojen s  průběţně financovaným 

prvním pilířem. II. pilíř bude financován vyvázáním části pojistného na důchodové pojištění 

z průběţného systému. Pojistná sazba účastníka do I. pilíře bude sníţena o 3 p. b. na 25 %. 

K vyvázaným 3 p. b. však bude mít povinnost přidat vlastní dodatečnou platbu ve výši 2 p. b. 

Prostředky ve II. pilíři jsou ve vlastnictví účastníka a při úmrtí se stávají předmětem dědění.  

Pro fungování druhého pilíře bude vytvořen Centrální registr smluv, jehoţ správcem 

bude Generální finanční ředitelství, které bude nejvyšším orgánem Finanční správy České 

republiky. Bude vést všechny relevantní údaje týkající se účasti důchodového spoření, jejího 

vzniku, zániku, jednotlivých účastníků a jejich smluv s penzijními společnostmi
17

. 

Po dosaţení důchodového věku účastníkem se bude výše důchodu odvíjet od zvolené 

formy výplaty. V případě zapojení se účastníka do II. pilíře a výběru doţivotního důchodu  

od státu bude důchod tvořen ze tří sloţek. První sloţkou bude důchod od státu sníţený podle 

toho, jak dlouho účastník přispívá do II. pilíře. Druhou sloţkou pak bude důchod z osobního 

účtu II. pilíře z 3 % vyměřovacího základu, coţ tvoří přesměrované povinné pojistné  

do podílových fondů. Poslední sloţkou bude důchod z osobního účtu II. pilíře z 2 % 

pojistného, coţ představuje dodatečné prostředky účastníka.  

                                                 
16

 Principy důchodové reformy, dostupné online na http://www.mpsv.cz/files/clanky/10660/principy_v2.pdf. 
17

 Popis změny, dostupné online na http://www.mpsv.cz/files/clanky/11971/Popis.pdf. 
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3.4.1 Účast ve druhém pilíři 

Účast ve II. pilíři bude umoţněn osobám starším 18 let s výjimkou těch, kteří jiţ 

pobírají starobní důchod. Občan starší 35 let bude muset své rozhodnutí učinit během prvního 

pololetí roku 2013. Mladším občanům bude umoţněno vstoupit kdykoli do konce roku, 

v němţ dosáhli 35 let věku. Účast na důchodovém spoření vznikne dnem registrace první 

smlouvy o důchodovém spoření v Centrálním registru smluv. Podpisem smlouvy  

o důchodovém spoření se účastník zaváţe k tomu, ţe po zbytek své výdělečné činnosti bude 

odvádět 3 procentní body z celkové sazby pojistného, která je 28 %. Dále bude platit  

2 procentní body rovněţ na svůj individuální účet u penzijní společnosti. Celkový odvod  

na důchodové pojištění tak bude 30 % vyměřovacího základu pro pojistné (21,5 % 

zaměstnavatel, 8,5 % zaměstnanec), z toho 25 % půjde na průběţný systém důchodového 

pojištění a 5 % na soukromé důchodové spoření. Účastník si sám bude určovat strategii 

spoření, kterou můţe měnit. Úspory mohou být kdykoliv převedeny k jiné penzijní 

společnosti. Dnem přiznání starobního důchodu bude mít účastník nárok na převedení jeho 

prostředků na úhradu jednorázového pojistného na pojištění důchodu na základě pojistné 

smlouvy o pojištění důchodu. Účastník bude moci pouţít naspoření prostředky výhradně 

k nákupu důchodu u ţivotní pojišťovny. Půjde o doţivotní starobní důchod, doţivotní starobní 

důchod s výplatou pozůstalostního důchodu po dobu tří let nebo starobní důchod na dobu  

20 let. Účast ve II. pilíři bude mít vliv na výši starobního důchodu z průběţného systému, 

nebude se však dotýkat ostatních druhů důchodů jako invalidní a pozůstalostní.  

3.4.2 Úplata za obhospodařování majetku a úplata za zhodnocení majetku 

Struktura úplaty penzijní společnosti je navrţena tak, aby omezila zatíţení prostředků 

při niţších výnosech a naopak odměnila penzijní společnost vyšší odměnou jen při vyšších 

výnosech. Odměnu lze rozdělit na základní úplatu za obhospodařování majetku počítanou 

z objemu majetku ve fondu a dále pak na odměnu ze zhodnocení. Výše úplaty z objemu 

majetku ve fondu je omezena maximální výší procenta z majetku dle typu fondu. U fondu 

státních dluhopisů bude činit poplatek max. 0,3 % z průměrné roční hodnoty fondového 

vlastního kapitálu, 0,4 % v konzervativním důchodovém fondu, 0,5 % ve vyváţeném 

důchodovém fondu a 0,6 % v dynamickém důchodovém fondu. Odměna za zhodnocení bude 

činit 10 % z dosaţeného zhodnocení. Výjimku však tvoří fond státních dluhopisů, kde tato 

odměna zavedena není. Tato konstrukce je doplněna o opatření, která zohlední pokles 

hodnoty majetku v minulosti. Pokud dojde k poklesu a následnému růstu hodnoty fondu, bude 

odměna za zhodnocení vyplácena aţ poté, kdy hodnota fondu dosáhne původní výše  
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a vyrovná tak dřívější pokles). Zavedeno je tedy tzv. pravidlo „high water mark“, které  

se běţně vyuţívá na kapitálovém trhu v zahraničí
18

.  

3.4.3 Penzijní společnosti 

Penzijní společnosti budou provádět v rámci II. pilíře správu ve fázi akumulace 

finančních prostředků. Budou je tvořit transformované současné penzijní fondy, ale i nové 

subjekty. Licenci pro penzijní společnosti bude udělovat ČNB a kaţdá společnost bude 

nabízet čtyři důchodové fondy s různou investiční strategií a limity. Fondy jiţ nebudou 

nuceny drţet minimální výnos ve výši tzv. kladné nuly. Fondy penzijních společností v rámci 

II. pilíře budou 4 a budou povinně tvořeny v následujících podobách. 

Důchodový fond státních dluhopisů – investuje pouze do dluhopisů, jejichţ 

emitentem je ČR nebo ČNB, dále pak členský stát nebo členský stát OECD nebo centrální 

banka tohoto státu. Fond můţe investovat do dluhopisů, jejichţ emitentem je mezinárodní 

finanční instituce (EFFS, SB, MMF, EIB, ECB atd.), dále pak do nástrojů peněţního trhu  

a vkladů u regulované banky. 

Konzervativní důchodový fond - jeho portfolio bude ze 70 % tvořeno z dluhopisů 

členských států EU a jejich centrálních bank, dále EFFS, SB, MMF, EIB, ECB atd. 30 % 

investic bude moci být alokováno do dluhopisů mimo základní vymezení, do nástrojů 

peněţního trhu a cenných papírů podílových fondů.  

Vyvážený důchodový fond - základní investice se budou řídit stejnými pravidly 

jako konzervativní fond s širšími limity ratingového stupně investičních instrumentů. 

Maximálně 40 % mohou tvořit domácí a zahraniční akcie a cenné papíry. Nebudou zde jiţ 

limity váţené průměrné splatnosti a uţití derivátů bude moţné opět proti úrokovému  

a měnovému riziku. Maximálně 25 % hodnoty majetku, můţe zůstat nezajištěného proti 

měnovému riziku. 

Dynamický důchodový fond - základní investice budou mít parametry jako 

vyváţený fond a opět zde budou volnější investiční limity. Aţ 80 % hodnoty majetku bude 

tvořeno akciemi a cennými papíry domácích a zahraničních fondů kolektivního investování. 

50 % hodnoty majetku nemusí být zajištěno proti měnovému riziku
19

. 

                                                 
18

 Základní aspekty důchodové reformy, dostupné online na http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/ 

Zakladni_aspekty_duchodova_reforma_05-2011_pdf.pdf 
19

 Způsob investování důchodových fondů je podrobně upraven v §46, §47, §48 a §49 zákona č. 426/2011 Sb.,  

o důchodovém spoření. 
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Veškeré provozní i marketingové náklady ponese penzijní společnost. Je stanovena 

maximální výše úplaty za nabízení důchodového spoření a maximální výše nákladů  

na uzavření smluv a marketing za účelem, aby byl systém co nejméně zatíţen provizemi  

a náklady. Účastník však ponese regulovaný poplatek za obhospodařování majetku
20

. 

3.4.4 Vybrané aspekty reformovaného III. pilíře 

V rámci reformy dochází také k transformaci stávajícího třetího pilíře, kde dojde 

k několika úpravám. Jednotlivé změny III. pilíře jsou nastávající: 

 oddělení majetku - v rámci reformy dojde k oddělení majetku stávajících účastníků 

připojištění od majetku správce. Majetek účastníků bude převeden do 

transformovaného fondu, který bude spravován penzijní společností a bude od ní 

majetkově oddělen. Díky tomuto opatření nebude moţné hradit vysoké náklady 

správce přímo z prostředků účastníků, 

 penzijní společnosti - v případě III. pilíře budou fondy spravovat nové subjekty, 

kterými budou penzijní společnosti stejně jako ve II. pilíři, 

 stávající účastníci III. pilíře -  budou převedeni do transformovaného III. pilíře  

se zachováním stávajících nároků, zejména nároku kladné černé nuly, 

 noví účastníci III. pilíře – budou prostředky vkládat do nových fondů. Pro nové fondy 

budou platit volnější pravidla investování za účelem výnosu překonávajícího inflaci, 

 státní příspěvek a daňová podpora – dochází ke zvýšení minimálního měsíčního 

vkladu účastníka ze 100 Kč na 300 Kč a také ke zvýšení maximálního státního 

příspěvku ze 150 Kč na 230 Kč, daňová podpora se bude vztahovat jen na měsíční 

vklady v rozmezí 1500 – 2000 Kč, 

 nárok na státní příspěvek a daňové úlevy – ten je podmíněn setrváním do doby 

dosaţení důchodového věku
21

. 

Transformace umoţní odváţnějším účastníkům spoření v dynamičtějším fondu. 

Protoţe v současnosti penzijní fond nemůţe riskovat, investuje pouze do bezpečných aktiv, 

jako jsou státní dluhopisy stabilních zemí nebo krátkodobé termínované vklady v bezpečných 

bankách. Akciové trhy v dlouhém horizontu od 20 let vţdy překonaly svým výnosem 

dluhopisy, a tudíţ je opodstatněné umoţnit zejména mladším občanům moţnost vyššího 

zhodnocení. 

                                                 
20

 Popis změny, dostupné online na http://www.mpsv.cz/files/clanky/11971/Popis.pdf. 
21

 Ministerstvo financí České republiky, základní aspekty penzijního systému České republiky, dostupné online 

na http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/duchodova_reforma_62395.html. 
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V následující Tab. 3.2 je porovnána výše státních příspěvků a výše sníţení základu 

daně v současnosti se schválenou výší od prvního ledna roku 2013.  

Tab. 3.2 Výše současného a budoucího státního příspěvku a výše snížení základu daně (v Kč) 

Měsíční příspěvek 

účastníka 

Současný státní 

příspěvek  

Snížení daňového 

základu 
Státní příspěvek 

od 1. 1. 2013 

Snížení daňového 

základu od 1. 1. 2013 

100 50 0 0 0 

200 90 0 0 0 

300 120 0 90 0 

400 140 0 110 0 

500 150 0 130 0 

600 150 1200 150 0 

700 150 2400 170 0 

800 150 3600 190 0 

900 150 4800 210 0 

1000 150 6000 230 0 

1500 150 12000 230 6000 

2000 150 12000 230 12000 

Od roku 2013 navíc dojde k další podstatné změně u moţnosti sníţení daňového 

základu. Doposud si lze sníţit daňový základ o zaplacené příspěvky na penzijní připojištění 

nad rámec 6000 Kč. Maximální sníţení můţe činit aţ 12000 Kč. Nejvyššího zvýhodnění lze 

dosáhnout s měsíční úloţkou ve výši 1500 Kč. Od počátku roku 2013 si zaměstnanci budou 

moci sníţit základ daně také o 12000 Kč, ovšem půjde jiţ jen o částku přesahující 12000 Kč. 

Maximálního zvýhodnění tak dosáhnou ti, jejichţ měsíční příspěvky činí 2000 Kč. 

3.5 Hodnocení provedení penzijní reformy 

Reforma penzijního systému v sobě nese prvky změn vše tří budoucích pilířů. Tato 

kapitola shrnuje nastavené parametry a navrhované změny u všech tří pilířů důchodového 

systému v České republice s relevantními připomínkami.  

První pilíř, představující průběţnou část, bude nést i nadále podstatný význam 

v ekonomickém zajištění penzistů a bude absorbovat největší část odvodů. Bude i nadále 

představovat riziko vzniku nerovnováhy a neudrţitelnosti. Průběţný pilíř zvýhodňuje dnešní 

penzisty na úkor budoucích. Mezi objektivní změny patří zvyšování věku pro nárok na plný 

starobní důchod, změna systému valorizace penzí a zvýšení zásluhovosti penzí.  

Úprava systému by se měla zaměřit na větší transparentnost systému, redefinici 

odvodů a provádění testů udrţitelnosti a stability. Měl by být vytvořen kapitalizační systém 

pro krátkodobé přebytky za účelem zamezení jejich vyvedení. V neposlední řadě by také měly 

být pravidelně upravovány předčasné důchody včetně vyšších odvodů u vybraných náročných 

profesí.  
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Nový fondový druhý pilíř je naprosto nezbytnou změnou v českém důchodovém 

systému. Přispěje zejména k rozloţení rizik budoucích penzistů. Problémem je však nastavený 

parametr na bázi dobrovolnosti. Na české politické scéně však nedošlo k takovému konsenzu, 

aby mohl být druhý pilíř prosazen jako povinný. Vstup do II. pilíře by měl být nastaven jako 

povinný pro všechny osoby nově vstupující na trh práce. Nezavedení této podmínky povede 

k pasivitě občanů bez vstupu do fondového pilíře. Dobrovolnost je také rizikem pro budoucí 

správce fondů a celkovou efektivitu systému. Bude zde vznikat riziko pro správce díky 

sloţitému a nepřesnému odhadu počtu budoucích klientů a návratnosti investic. Můţe tak 

nastat situace, kdy zhodnocení investic nebude zpočátku vysoké, jak účastníci očekávají kvůli 

nedostatečnému objemu prostředků ve správě fondu.  

V tomto pilíři funguje přílišná regulace, kdy účastník nesmí se svými prostředky 

disponovat ve formě jednorázových plateb, a měla by tak být upravena pravidla pro krizové 

scénáře. V očích široké veřejnosti navíc panuje značná nedůvěra v soukromý sektor  

a potaţmo soukromě spravované investiční společnosti.  

V rámci II. pilíře by bylo moţné zavést státní fond, který by představoval odrazový 

můstek. Automaticky by do něj byli zařazováni noví účastníci, kteří by mohli po seznámení  

se se systémem fond změnit. Státní fond by mohl být důvěryhodnější pro účastníky neznalé 

kapitálových trhů. Odmítnutí vstupu do opt – outu bude pro velkou část veřejnosti 

v přelomovém věku 35 let rozhodnutím, které jiţ nemohou změnit. Otázkou je, zda je opravdu 

systém připraven tak, ţe se tato převáţná většina obyvatel bude moci správně rozhodnout jiţ 

v první polovině roku 2013. 

Výše opt – outu je nastavená tak, aby významně neovlivnila deficit průběţného 

pilíře. Systém by měl umoţnit prozatímní bezpečnou výši odvodu v budoucnu změnit. 

Střet politických zájmů můţe představovat riziko stability druhého pilíře a riziko,  

ţe budoucí vláda II. pilíř razantně změní nebo v krajním případě zruší. Podporována by také 

měla být snaha o vznik většího konkurenčního prostředí u správcovských společností. 

Stávající třetí pilíř nebo také systém penzijního připojištění projde řadou změn. 

První je transformace současných fondů, kdy dojde k oddělení majetku účastníků od majetku 

správce. Stávající fondy budou zakonzervovány pro účastníky, kteří se rozhodli v nich zůstat. 

Dojde ke vzniku poţadované nabídky nových agresivnějších investičních strategií  

za předpokladu moţnosti ztrát. Změnou projde výše státních příspěvků, která bude 

upřednostňovat vyšší úloţky za účelem získání maximální státní podpory na úkor niţších 
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částek. Daňová odečitatelnost penzijního spoření by měla zůstat zachována, sníţení daňového 

základu však bude u částky nad 12000 Kč, dojde tak k nárůstu maximální měsíční částky 

podporované státem na 2000 Kč. Rizikem zakonzervovaných současných fondů můţe být 

povinnost dorovnávání ročních ztrát. Pokud tato podmínka bude odstraněna, můţe dojít ke 

znevýhodnění produktu. Poplatky u automaticky transformovaných fondů v rámci III. pilíře 

budou činit 0,6 % z aktiv a 15 % z dosaţeného zisku. Výše těchto poplatků je v součtu vyšší 

neţ u účastnických fondů. Navíc je u transformovaných fondů nutná tvorba rezervy pro 

vyrovnávání ztrát. 

Třetí pilíř by měl být ještě více podporován formou daňových úlev nejen  

u zaměstnanců, ale i u zaměstnavatelů. Podpora zaměstnavatele by měla být standardem,  

ne benefitem. Příspěvky zaměstnavatele by měly být státem masivněji podporovány.  

Základní parametry penzijní reformy jsou nastaveny správně. Jejich výklad však 

můţe významně ovlivnit masivní reklamní tlak na budoucí klienty. Dá se navíc očekávat 

nátlak finančních poradců při prodeji nových produktů. Regulace by měla být proto mnohem 

přísnější právě na straně zprostředkovatelů a prodejců za účelem tvorby správných  

a odborných doporučení všem potenciálním účastníkům systému
22

.  

Reforma penzijního systému v České republice je připravena ke spuštění. Základní 

lhůty a termíny důchodové reformy jsou vyobrazeny v Příloze č. 2. 

3.6 Skladba nového důchodového systému v České republice 

Skladba penzijního systému v České republice bude reformou důchodového systému 

změněna do nové podoby. Současný průběţný systém s penzijním připojištěním bude 

rozdělen na systém tří pilířů. Kaţdý ze tří pilířů pak bude představovat samostatný zdroj 

příjmů osob v důchodovém věku. Tato kapitola představuje závěrečné shrnutí a představení 

skladby nového důchodového systému v České republice. 

I. pilíř bude zachován. Do tohoto státního pilíře je dnes odváděno 28 % z hrubého 

příjmu ekonomicky aktivních obyvatel. Po reformě budou 3 % vyvázána do fondového pilíře. 

II. pilíř je novou součástí důchodového systému. Vstup do II. pilíře je dobrovolný, 

smlouva ovšem nemůţe být předčasně vypovězena. Po dosaţení důchodového věku bude 

účastník čerpat měsíční výplatu z naspořených prostředků. 

                                                 
22

 Penzijní reforma, dostupné online na http://www.czech-ba.cz/data/articles/down_28828.pdf. 
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III. pilíř je tvořen penzijním připojištěním a jeho název je reformou změněn  

na dobrovolné penzijní spoření. V tomto pilíři zůstane zachován státní příspěvek a daňové 

zvýhodnění. Bude i nadále umoţněn jednorázový výběr prostředků. Penzijní společnosti 

budou nabízet čtyři různé investiční strategie. Podmínky sjednané v současném penzijním 

připojištění se nezmění, pouze dojde k přesunu penzijního připojištění se státním příspěvkem  

do transformovaných fondů. Z transformovaného fondu lze kdykoliv vystoupit a prostředky 

vybrat. Vstup do transformovaného fondu jiţ nebude umoţněn po 30. 11. 2012.  

Skladba nového důchodového systému tří pilířů je vyobrazena viz Obr. 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČS, vlastní zpracování  

Obr. 3.1 Skladba reformovaného důchodového systému v České republice 
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4 Analýza reformy penzijního systému 

Reforma penzijního systému v České republice představuje převrat v zabezpečení 

penzí. Společnost se láme v názorech na její provedení. V případě takovéto změny v systému 

by měla naopak panovat shoda v názorech u podstatné části veřejnosti.  

Penzijní reforma přitom umoţňuje připravit se na stáří mladším občanům. 

V současné době je Česká republika silně sociálně zaloţená a penze jsou plně financovány 

státem. Tento stav není do budoucna udrţitelný a na penze v budoucnu peníze nebudou. 

Naopak je dnes Česká republika v situaci, kdy je ţivotní standard většiny obyvatel 

uspokojivý, a je proto vhodná doba pro nastartování penzijní reformy, která sice přinese 

dodatečné výdaje ze začátku, ale v dlouhodobém horizontu zajistí adekvátní ţivotní úroveň  

ve stáří i mladším občanům. 

Prosazení důchodové reformy se neobejde bez informovanosti občanů. V tomto  

se vláda dopouští zásadní chyby, jelikoţ veřejnost není o penzijní reformě dostatečně 

informována. Vláda nedokáţe občanům podrobně vysvětlit důvody, cíle a ani dopady 

systému. Toho ale umí vyuţít opozice spolu s odbory a kritiky systému
23

. Vláda by proto 

měla apelovat na veřejnost stejně přesvědčivě a hlavně věcně předloţit podrobné analýzy  

o výhodách a potřebách systému. Dá se téţ očekávat, ţe i kdyţ současný politický boj vláda 

vyhraje a reformu spustí, nebude mít její trvání dlouhou ţivotnost.  

Penzijní reforma se přímo nedotýká dnešních penzistů, nepřináší přehnané dodatečné 

výdaje domácnostem, ale umoţňuje zajištění stáří pro širokou veřejnost, pomocí investování 

na finančních trzích. Navíc si lidé s nadprůměrnými příjmy zajistí penzi odpovídající platbám 

do průběţného systému, které dnes nejsou oceněny. 

V této části práce je analyzována penzijní reforma v České republice a jsou zde 

zhodnoceny nastavené parametry budoucího systému. Nejprve jsou sloţena portfolia 

penzijních fondů v rámci II. pilíře a poté jsou na základě zjištěných výnosů vytvořeny 

modelové situace tvorby úspor na stáří včetně zhodnocení vhodných moţností zajištění stáří 

na základě věkových a příjmových skupin obyvatel. Dále je provedeno srovnání průběţného  

a fondového pilíře a komparace penzijních systémů v zahraničí. Na konci této části  

je provedeno závěrečné shrnutí a zhodnocení základních parametrů důchodové reformy. 

                                                 
23

 Zde se jedná o souboj politických ideologií při snaze o získání přízně u masových skupin obyvatelstva pomocí 

populistických slibů bez adekvátních podkladů. Jde o politický boj současnosti s krátkozrakými  

a líbivými plány bez nastavení řešení pro budoucnost České republiky a hlavně budoucnost mladé generace. 
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4.1 Analýza penzijních fondů v rámci II. pilíře 

V souvislosti se zavedením II. pilíře bude mít nezanedbatelný dopad při hodnocení 

výhodnosti reformy nastavení poplatků spojené s investováním v rámci II. pilíře. Nastavená 

výše poplatků by měla být pro klienty přijatelná a průhledná oproti současným poplatkům 

dobrovolného penzijního připojištění, coţ by mělo působit pozitivně na rozhodnutí o vstupu 

do II. pilíře. Výše poplatků by neměla ohrozit efektivitu penzijních fondů II. pilíře 

V rámci druhého pilíře budou mít všechny investiční společnosti nastaveny stejné 

limity investování pro daný typ fondu. Samotné investování však jiţ plně spadá do rukou 

jednotlivých společností a tlak na co nejlepší zhodnocení bude tvořen konkurenční silou. 

Nastavené limity však do jisté míry korigují postup společností, jelikoţ konkurenční trh 

v České republice není významně vysoký.  

V této kapitole je provedena predikce výše zhodnocení penzijních fondů II. pilíře na 

základě zákonem stanovených limitů o sloţení portfolia jednotlivých penzijních fondů. Pro 

kaţdý fond je vytvořeno moţné sloţení portfolia a pro jednotlivé investiční instrumenty jsou 

podle zákonných podmínek ohledně povolených ratingových stupňů přiřazena moţná 

zhodnocení. Na základě toho jsou vytvořeny průměrné výše zhodnocení jednotlivých fondů. 

Důchodový fond státních dluhopisů je prvním analyzovaným fondem. V Tab. 4.1 

jsou uvedeny podíly investic jednotlivých investičních instrumentů a jim přiřazené 

zhodnocení. Dluhopisům ČR a ČNB je přiřazeno 3,17 % na základě údajů MF u pětiletých, 

aktuálně nabízených dluhopisů. Nástroje peněţního trhu jsou reprezentovány peněţními 

pokladničními poukázkami a jsou oceněny sazbou 1,77 % podle současné roční sazby 

PRIBOR. Dluhopisy zemí OECD a MFI24 jsou oceněny sazbou 4 %. Pro vklady  

u regulovaných bank a řízení kurzového a úrokového rizika je stanovena diskontní sazba  

0,25 % dle ČNB.  

Tab. 4.1 Složení portfolia důchodového fondu státních dluhopisů 

Fond státních dluhopisů 

Aktivum Podíl investice Zhodnocení 

Dluhopisy ČR, ČNB 

min. 90 % 
min. 60 % 

3, 17 % 

Nástroje peněţního trhu ČR, ČNB 1, 77 % 

Dluhopisy OECD, MFI (rating A+)
25

 max. 30 % 4, 00 % 

Vklady u regulované banky 
max. 10 % 

0, 25 % 

Řízení likvidity, měnového, úrokového rizika 0, 25 % 

Zdroj: Zákon č. 426/2011 Sb., ČNB, Reuters, Fitchratings, MFČR, vlastní zpracování 

                                                 
24

 MFI - mezinárodní finanční instituce. 
25

 Hodnota ratingu dle ratingové agentury S&P. 
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Konzervativní důchodový fond je dalším analyzovaným fondem. Riziko je blízké 

riziku fondu státních dluhopisů. Zaměření investic se výrazně neliší od fondu státních 

dluhopisů, investiční limity ale umoţňují investice do cenných papírů. Nástrojům peněţního 

trhu nečlenských zemí je přidána riziková přiráţka 10 % oproti předchozímu fondu. Ostatním 

instrumentům je přiřazeno shodné zhodnocení jako u fondu státních dluhopisů. Sloţení 

portfolia a zhodnocení instrumentů je zobrazeno v Tab. 4.2. 

Tab. 4.2 Složení portfolia konzervativního důchodového fondu 

Konzervativní fond 

Aktivum Podíl investice Zhodnocení 

Dluhopisy ČR, členského státu nebo jejich CB (rating A+) 

min. 70 % 

3, 17 % 

Nástroje peněţního trhu ČR, čl. státu a zemí OECD (rat. A-1) a jejich CB 1, 77 % 

Dluhopisy OECD, MFI (rating A+) 4, 00 % 

Řízení likvidity, měnového, úrokového rizika 0, 25 % 

Dluhopisy nečlenských zemí (rating A+) 

max. 30 % 

4, 20 %  

Nástroje peněţního trhu nečlenských zemí (rating A-2) 1, 95 % 

Cenné papír podílových fondů (omezení dle § 47 zákona č. 426/2011) 5, 00 % 

Zdroj: Zákon č. 426/2011 Sb., ČNB, Bloomberg, Fitchratings, MFČR, vlastní zpracování 

Portfolio vyváženého důchodového fondu můţe být do jisté míry tvořeno z akcií. 

Zbylé instrumenty vychází z konzervativního fondu, je zde však povolen niţší rating neţ  

je tomu u konzervativního fondu. Výnos dluhopisů zemí OECD, MFI a nečlenských zemí 

OECD byl zadán na základě expertních odhadů na 5,5 %. Podíly investic a zhodnocení 

instrumentů je zobrazeno v následující Tab. 4.3. 

Tab. 4.3 Složení portfolia vyváženého důchodového fondu 

Vyvážený fond 

Aktivum Podíl investice Zhodnocení 

Dluhopisy ČR (rating A+) 

min. 60 % 

3, 17 % 

Dluhopisy OECD, MFI (rating A-) 5, 20 % 

Dluhopisy nečlenských zemí (rating A-) 5, 20 % 

Nástroje peněţního trhu ČR, OECD (rating A-2) 1, 77 % 

Nástroje peněţního trhu nečlenských zemí (rating A-2) 1, 95 % 

Řízení likvidity, měnového, úrokového rizika 0, 25 % 

Akcie 
max. 40 % 

12, 00 % 

Cenné papíry standardních fondů 8, 00% 

Zdroj: Zákon č. 426/2011 Sb., ČNB, Bloomberg, Fitchratings, MFČR, vlastní zpracování 

Sloţení portfolia dynamického důchodového fondu vychází ze strategie 

vyváţeného fondu s volnějším omezením ratingovými stupni. Dynamický fond je svou 

strategií nejdynamičtějším fondem ze čtyř typů fondů nabízených v rámci II. pilíře. Podíl 

investic do akcií a cenných papírů kolektivního investování můţe být aţ 80 %. Výnosům 

dluhopisů zemí OECD, MFI a nečlenských zemí OECD je přiřazena riziková přiráţka díky 



39 

 

dovolenému ratingu investičních instrumentů do hodnoty BBB. Výnosy ostatních aktiv 

vychází z hodnot vyváţeného fondu. Parametry fondu jsou uvedeny v Tab. 4.4. 

Tab. 4.4 Složení portfolia dynamického důchodového fondu 

Dynamický fond 

Aktivum Podíl investice Zhodnocení 

Dluhopisy ČR (rating A+) 

min. 20 % 

3, 17 % 

Dluhopisy OECD, MFI (rating BBB) 6, 20 % 

Dluhopisy nečlenských zemí (rating BBB) 6, 20 % 

Nástroje peněţního trhu ČR, OECD (rating A-3) 1, 77 % 

Nástroje peněţního trhu nečlenských zemí (rating A-3) 1, 95 % 

Řízení likvidity, měnového, úrokového rizika 0, 25 % 

Akcie 
max. 80 % 

12, 00 % 

Cenné papíry fondů kolektivního investování 8, 00% 

Zdroj: Zákon č. 426/2011 Sb., ČNB, Bloomberg, Fitchratings, MFČR, vlastní zpracování 

Na základě predikce sloţení portfolia a výše zhodnocení je proveden odhad 

průměrného zhodnocení fondu váţeným průměrem podílu jednotlivých aktiv v portfoliu  

viz Příloha č. 3. Dále je provedena implementace výše úplaty za obhospodařování  

a zhodnocení majetku v penzijních fondech za účelem zjištění připsané výše zhodnocení. 

V Tab. 4.5 je zobrazeno připsané zhodnocení všech penzijních fondů. Počítá se zde 

s maximální zákonnou výší poplatku za správu majetku danou procentem z průměrné roční 

hodnoty fondového vlastního kapitálu v daném důchodovém fondu. Úplata za zhodnocení 

majetku je v tomto případě v maximální výši 10 % z rozdílu průměrné roční hodnoty 

důchodové jednotky v daném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty důchodové jednotky 

v letech předcházejících. Tento poplatek nevlastní fond státních dluhopisů.  

Tab. 4.5 Připsané roční zhodnocení jednotlivých fondů II. pilíře 

Výsledné zhodnocení Poplatek za správu 
Maximální poplatek 

za zhodnocení 

Připsané 

zhodnocení 

Fond státních dluhopisů 2, 76 % 0, 30 % 0, 00 % 2, 46 % 

Konzervativní fond 3, 22 % 0, 40 % 0, 32 % 2, 49 % 

Vyvážený fond 6, 50 % 0, 50 % 0, 65 % 5, 35 % 

Dynamický fond 8, 79 % 0, 60 % 0, 88 % 7, 31 % 

Průměrné připsané zhodnocení u fondu státních dluhopisů činí 2,46 %,  

u konzervativního fondu 2,49 %, vyváţený fond připisuje 5,35 % a dynamický fond 7,31 %.  

Podíly aktiv a zhodnocení jsou pouze orientační a slouţí k názorné představě  

o skladbě a výkonnosti budoucích penzijních fondů ve II. pilíři důchodového systému.  
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4.2 Dopad účasti ve II. pilíři na vyměřovací základ a výši penze 

Tato kapitola je zaměřena na srovnání výše penze a výše vyměřovacího základu 

penze v současné době s budoucím stavem po zavedení reformy penzijního systému
26

.  

V Tab 4.6 je uveden vyměřovací základ penze v současné době a po reformě bez 

vyuţití II. pilíře a rozdíl mezi těmito hodnotami.  

Tab. 4.6 Výše vyměřovacího základu pro výpočet penze bez II. pilíře, v Kč 

Hrubý příjem 
Vyměřovací základ penze 

Nyní Po reformě bez II. pilíře Změna 

10 000 10 000 10 000 0 

20 000 13 700 13 256 -444 

30 000 16 340 15 856 -484 

40 000 17 340 18 456 1 116 

50 000 18 340 21 056 2 716 

60 000 19 340 23 656 4 316 

70 000 20 000 26 256 5 916 

80 000 21 340 28 856 7 516 

90 000 22 340 31 456 9 116 

Nízkopříjmové skupině obyvatelstva pobírající méně neţ 10 000 Kč hrubou mzdu  

se vyměřovací základ nezmění z důvodu solidarity systému. Vyměřovací základ penze se při 

nevyuţití II. pilíře sníţí pro velkou část populace pobírající průměrnou i lehce nadprůměrnou 

mzdu. Obyvatelstvu s hrubým příjmem nad 40 000 Kč se vyměřovací základ penze navýší  

i bez vstupu do opt - outu
27

.  

Dále je provedeno srovnání výše vyměřovacího základu pomocí stejných výší 

hrubých mezd v současnosti a po reformě s vyuţitím II. pilíře, značí Tab. 4.7.  

Tab. 4.7 Výše vyměřovacího základu pro výpočet penze s využitím II. pilíře, v Kč 

Hrubý příjem 
Vyměřovací základ penze 

Nyní Po reformě s II. pilířem Změna 

10 000 10 000 8 929  -1 071  

20 000 13 700 11 835  -1 865  

30 000 16 340 14 157  -2 183  

40 000 17 340 16 478  -862  

50 000 18 340 18 800  460  

60 000 19 340 21 121  1 781  

70 000 20 000 23 443  3 103  

80 000 21 340 25 764  4 424  

90 000 22 340 28 085  5 745  

                                                 
26

 Výše vyměřovacího základu penze a výše penze je vyčíslena na základě nástrojů ministerstva práce  

a sociálních věcí a slouţí. 
27

 Navýšení vyměřovacích základů souvisí s nálezem Ústavního soudu a poţadavkem na větší zásluhovost penzí. 
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Ve srovnání je patrný pokles vyměřovacího základu u populace s hrubou měsíční 

mzdou ve výši od 10 000 Kč do 40 000 Kč. K největšímu poklesu vyměřovacího základu 

dochází u populace pobírající hrubou mzdu ve výši 30 000 Kč měsíčně. Ke změně  

a současnému nárůstu vyměřovacího základu dochází u vysoko příjmové skupiny populace 

pobírající hrubou mzdu od výše 50 000 Kč, kde postupně se zvyšujícím se příjmem dochází 

k nárůstu vyměřovacího základu. 

V Tab. 4.8 je provedena komparace výše státní penze z průběţného systému 

v současné době a po reformě bez vyuţití II. pilíře a současně s vyuţitím II. pilíře 

důchodového systému. Populace s hrubou mzdou 10 000 Kč bude mít výši penze po reformě 

bez opt - outu shodnou se současnou výší, naopak je tomu při vstupu do II. pilíře, kde dochází 

k poklesu penze. Příjmové skupině s hrubou mzdou mezi 20 000 Kč a 30 000 Kč se penze 

sníţí v obou případech. Pokles výše mzdy by měl být kompenzován příjmy z budoucí hodnoty 

investice v rámci II. pilíře. 

Populaci se mzdou 40 000 Kč bude navýšena státní penze pouze při setrvání 

v průběţném pilíři. Při vstupu do II. pilíře bude jiţ také muset být pokles penze kompenzován 

pomocí kapitálového pilíře. Jedincům pobírajícím hrubou mzdu 50 000 Kč a vyšší bude 

přiznána vyšší státní penze při setrvání v průběţném systému i při vyuţití fondového pilíře. 

Tab. 4.8 Výše státní penze v současném a reformovaném penzijním systému, v Kč 

Hrubý příjem 
Výše penze z průběžného systému 

Nyní Po reformě bez II. pilíře Po reformě s II. pilířem 

10 000 8 230 8 230 7 587 

20 000 10 450  10 183  9 331  

30 000 12 034  11 743  10 724  

40 000 12 634 13 303  12 117  

50 000 13 234  14 863  13 510  

60 000 13 834  16 423  14 903  

70 000 14 434  17 983  16 296  

80 000 15 034  19 543  17 688  

90 000 15 634  21 103  19 081  

Výše státní penze při vyuţití II. pilíře bude záviset na míře zhodnocení prostředků 

v penzijních fondech. V Tab. 4.9 je provedeno srovnání celkové výše budoucích důchodů pro 

populaci různého roku narození a pobírající různou výši mzdy bez vyuţití druhého pilíře  

a s jeho vyuţitím. Zpracovány jsou dvě varianty výnosu podílových penzijních fondů. Pro 

kaţdou variantu je také vypočten důchodový věk jedince.  
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Pro srovnání je vyuţita hrubá mzda ve výši 14 000 Kč, 23 000 Kč a 45 000 Kč, rok 

narození 1955, 1975 a 1993 a výnos penzijního fondu ve výši 2,5 a 5,5 %. 

Tab. 4.9 Výše penze podle roku narození, využití opt - outu a výnosu fondu (mzda, důchod v Kč, výnos v %) 

Rok 

naro

zení 

Hrubá mzda Důchod jen v I. pilíři Výnos Důchod i ve II. pilíři Důchodový věk
28

 

1955 14 000 9 661 2,5 9 701 63Y 4M 

1955 14 000 9 661 5,5 9 726 63Y 4M 

1955 23 000 11 171 2,5 11 325 63Y 4M 

1955 23 000 11 171 5,5 11 367 63Y 4M 

1955 45 000 14 860 2,5 15 296 63Y 4M 

1955 45 000 14 860 5,5 15 379 63Y 4M 

Rok 

naro

zení 

Hrubá mzda Důchod jen v I. pilíři Výnos Důchod i ve II. pilíři Důchodový věk 

1975 14 000 10 356 2,5 10 423 66Y 8M 

1975 14 000 10 356 5,5 10 997 66Y 8M 

1975 23 000 12 006 2,5 12 543 66Y 8M 

1975 23 000 12 006 5,5 13 487 66Y 8M 

1975 45 000 16 038 2,5 17 725 66Y 8M 

1975 45 000 16 038 5,5 19 572 66Y 8M 

Rok 

naro

zení 

Hrubá mzda Důchod jen v I. pilíři Výnos Důchod i ve II. pilíři Důchodový věk 

1993 14 000 10 877 2,5 10 963 69Y 8M 

1993 14 000 10 877 5,5 12 652 69Y 8M 

1993 23 000 12 632 2,5 13 430 69Y 8M 

1993 23 000 12 632 5,5 16 205 69Y 8M 

1993 45 000 16 922 2,5 19 461 69Y 8M 

1993 45 000 16 922 5,5 24 891 69Y 8M 

Ze srovnání je zřejmé, ţe prostředky ve II. pilíři mohou být zhodnoceny tak,  

aby celková výše penze ve II. pilíři převýšila penzi pouze při setrvání v průběţném pilíři.  

Při rozhodování o výhodnosti vyuţití II. pilíře je nezbytné vzít v potaz i 2 % ze mzdy, která 

kaţdý jedinec během celého ekonomicky aktivního ţivota ze své mzdy odvádí.  Výši budoucí 

penze významně ovlivní volba investiční strategie, která přináší klientům daný výnos. 

Nastavení penzijní reformy by se tak mělo zaměřit i na to, aby byly klientům poskytnuty 

všechny relevantní informace týkající se systému a doporučeny správné investiční strategie.  

Reforma penzijního systému je krokem vpřed, ale jen na kaţdém jedinci bude záleţet, 

jestli se k otázce zabezpečení na stáří postaví zodpovědně. Všeobecně by přínos II. pilíře měli 

pocítit zejména mladší věkové skupiny a skupiny s vyššími příjmy. 

                                                 
28

 Y = rok; M = měsíc 
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4.3 Analýza úspor na zajištění stáří pro rozhodnutí o vstupu do II. pilíře 

Spuštění penzijní reformy k 1. 1. 2013 představuje pro všechny obyvatele důleţité 

rozhodnutí, zda vstoupí do nového II. pilíře penzijního systému a v budoucnu budou čerpat 

penzi nejen ze státní, ale také z fondové sloţky, nebo se budou spoléhat pouze na státní penzi. 

Doporučení ohledně vstupu do opt - outu by mělo být provedeno individuálně na základě 

potřeb a poţadavků klienta.  Kaţdý jedinec vlastní jiné nároky na v budoucnu čerpanou penzi. 

Navíc ne kaţdý je ochoten vzdát se spotřeby v současnosti. 

Kapitola analýzy budoucích úspor obyvatel při rozhodnutí o vstupu do II. pilíře 

obsahuje srovnání budoucích úspor při dosaţení důchodového věku v závislosti na výši 

průměrné mzdy a věku. Zpracovány jsou varianty setrvání v průběţném pilíři, vstupu  

do druhého pilíře či vyuţití dobrovolného spoření v rámci III. pilíře nebo prostřednictvím 

podílových fondů. Výsledkem je doporučení pro jednotlivé skupiny obyvatel. 

Analýza je zpracována v následující posloupnosti: 

1. vyčíslení výše státní penze při vyuţití II. pilíře nebo bez jeho vyuţití, rozdíl mezi 

těmito penzemi a kumulovaný rozdíl, o který jedinec přijde při čerpání důchodu v 

očekávané délce 20 let,
29

  

2. stanovení budoucí hodnoty úspor při setrvání v I. pilíři a vlastní investici 2 %  

do podílového fondu a stanovení budoucí hodnoty úspor ve fondovém pilíři také 

při vlastní investici 2 %, ovšem i s vyvedenými 3 % mzdy. Od budoucí hodnoty 

ve fondovém pilíři je dále odečtena ztráta sníţené státní penze po dobu 20 let, 

3. dále je propočtena varianta, kdy účastník setrvá v průběţném pilíři a 2 % mzdy si 

bude spořit v doplňkovém pilíři penzijního připojištění, bude vyuţívat daný státní 

příspěvek
30

 a různý příspěvek zaměstnavatele formou % vlastního příspěvku. Je 

uvaţováno se třemi různými výnosy penzijního fondu, 

4. poté je uvaţováno, ţe si účastník bude spořit 5 % mzdy. Nejprve je uvedena výše 

celkových úspor v podílových fondech, 

5. následuje kombinace II. a III. pilíře, kdy klient odvádí vlastní 2 % do opt – outu a 

zbylá 3 % spoří v penzijním fondu. Ve II. pilíři je také obsaţen odvod 3 % 

z průběţného systému. Celková vlastní investice je 5 %, uvaţovány jsou dvě 

varianty výnosu, 

                                                 
29

 Účastníci musí počítat s tím, ţe při volbě vhodného způsobu zajištění na stáří je nutné uvaţovat také se ztrátou 

části státní penze, o kterou přijdou vstupem do II. pilíře. V této analýze je počítána ztráta po dobu 20 let v penzi. 
30

 Státní příspěvek je stanoven u jednotlivých variant podle výše příspěvku účastníka dle pravidla od roku 2013. 
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6. předchozí varianta je dále modifikována o to, ţe účastník v rámci II. pilíře 

odvede 2 % (3 % mu vyvede stát z průběţného systému) a zbylá 3 % investuje do 

podílových fondů na základě individuální investiční strategie, 

7. poslední variantou je vyuţití pouze I. pilíře, kde jsou úspory tvořeny ve výši 5 % 

v rámci penzijního připojištění se státním příspěvkem a procentním příspěvkem 

zaměstnavatele. Zpracovány jsou tři varianty výnosu. 

V rámci analýzy byla stanovena výše odchodu do důchodu stupňovitě podle věku  

a byly sestaveny délky investičních horizontů v jednotlivých podílových fondech pro výpočet 

budoucích hodnot investice. Výnosy podílových fondů jsou stanoveny dle expertních odhadů 

a výnosy penzijních fondů II. pilíře jsou stanoveny podle predikce v předchozí kapitole. 

Zhodnocení je po očištění od poplatků. Investiční horizonty, důchodový věk a zhodnocení pro 

podílové fondy jsou stanoveny v Tab. 4.10. 

Tab. 4.10 Investiční horizonty dle věku účastníků do dosažení penze a výše zhodnocení podílových fondů, v letech 

Podílový fond 25 let 35 let 45 let 55 let Zhodnocení 

Dynamický fond 32 22 10 0 8, 00% 

  Dluhopisový fond 

 
8 8 8 6 4, 50% 

 Fond peněžního trhu 

 
3 3 3 3 2, 00% 

 Důchodový věk 68 68 66 64  

Délka spoření 43 33 21 9  

V Tab. 4.11 jsou uvedeny shodné údaje, pouze pro penzijní fondy II. pilíře. 

Tab. 4.11 Investiční horizonty dle věku účastníků do dosažení penze a výše zhodnocení penzijních fondů, v letech 

Penzijní fond II. pilíře 25 let 35 let 45 let 55 let Zhodnocení 

Dynamický fond 32 22 10 0 7, 31% 

Vyvážený fond 6 6 6 4 5, 35% 

Konzervativní fond 3 3 3 3 2, 49% 

Fond státních dluhopisů 2 2 2 2 2, 46% 

Důchodový věk 68 68 66 64  

Podrobné výstupy jednotlivých variant jsou uvedeny dle Přílohy č. 4. Výše státních 

příspěvků odpovídá budoucí výši od roku 2013 a je připsána podle výše vlastního příspěvku 

účastníka. Příspěvky zaměstnavatele jsou uvaţovány v procentní výši z příspěvku účastníka.  

Význam daňového zvýhodnění u penzijního připojištění není brán v úvahu. Výpočty 

jsou orientační z důvodu velké časové prodlevy mezi odvody a čerpání penzí, a také díky 

odhadovaném sloţení portfolia výnosu důchodových fondů ve II. pilíři. Výše úspor  

je posuzována výhradně dle prospěchu pro účastníka a částku ovlivní zhodnocení fondových 

sloţek, volba investiční strategie a výše příspěvku zaměstnavatele. Je však nutné dodat,  

ţe účastníci budou své rozhodnutí zakládat také na pouhých odhadech a doporučeních. 
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4.3.1 Komparace investic na zajištění stáří u jedinců s 0, 5 násobkem průměrné mzdy 

První analyzovaná varianta se týká jedinců pobírající polovinu hrubé mzdy, která činí 

25 137 Kč. Výše sledované mzdy je tak 12 569 Kč. Jedinci s touto výší mzdy vstupem  

do důchodového věku přijdou pouze o malou část svého příjmu a je vysoce pravděpodobné, 

ţe tato skupina obyvatel nebude ochotna vynakládat dodatečné měsíční výdaje na zabezpečení 

stáří a raději upřednostní současnou spotřebu. Pro zajištění konzistentnosti srovnání je však 

sledována i tato varianta. V Tab. 4.12 je uvedena výše státní penze při setrvání v průběţném 

pilíři, při vstupu do fondového pilíře a kumulovaná ztráta výše těchto penzí podobu 20 let. 

Tab. 4.12 Výše státního důchodu v I. a II. pilíři a jejich rozdíl při vstupu do II. pilíře po dobu 20 let, v Kč 

Výše mzdy Věk 
Důchodový 

věk 

Výše státního důchodu Kumulovaný rozdíl mezi 

státními důchody za 20 let I. pilíř II. pilíř Rozdíl 

12569 25 68 10 430 9 054 -1 376 330 240 

12569 35 68 10 094 9 054 -1 040 249 600 

12569 45 66 9 925 9 222 -703 168 720 

12569 55 64 9 589 9 256 -333 79 920 

Výše budoucích hodnot investice ve výši 2 % mzdy do podílového fondu při setrvání 

v I. pilíři a úspory ve II. pilíři (vlastní investice 2 % mzdy) je uvedena v Tab. 4.13. Je zde také 

uveden celkový rozdíl mezi výší státní penzí v I. a II. pilíři (ztrátu je nutno dále vţdy odečíst). 

Tab. 4.13 Úspory z investice 2 % mzdy do podílových fondů nebo 2 % v rámci II. pilíře, v Kč 

Věk 
I. pilíř + 2 % 

podílový fond 
II. pilíř (3 % + 2 %) II. pilíř po odečtení ztráty části státní penze 

 2 % mzdy 2 % mzdy II. pilíř – rozdíl státních penzí 

25 713 032 1 582 537 1 252 297 

35 311 991 732 943 483 343 

45 109 476 271 179 102 459 

55 31 321 77 997 -1 923 

 

 Z Tab. 4.15 je zřejmé, ţe vstup do II. pilíře není výhodný pro jedince ve věku 45 a 55 

let v porovnání s vlastní investicí v podílovém fondu. Je to z důvodu, ţe zhodnocené 

prostředky ve II. pilíři nedokáţou dostatečně pokrýt propad státní penze a překonat úspory 

v jiných produktech. Naopak mladý účastník své prostředky můţe při dynamické strategii 

zajímavě zhodnotit. 

 Dále je porovnávaná moţnost spoření v rámci III. pilíře. Je zde zakomponován 

příspěvek zaměstnavatele ve formě procenta příspěvku, a to 0 %, 50 % a 100 %. Výnosy jsou 

stanoveny ve výši 1, 5 %, 2, 5 % a 3, 5 %. Účastník v tomto případě na státní příspěvek 

nedosáhne. Z Tab. 4.14 vyplývá, ţe u jedince ve věku 25 let budoucí hodnota investice 2 % 
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mzdy v rámci dobrovolného penzijního připojištění nedosáhne hodnoty naspořené 

v podílovém fondu a zdaleka se nepřiblíţí částce ve druhém pilíři. Pro jedince ve věku 35 let 

platí stejný závěr, ovšem v případě příspěvku zaměstnavatele ve výši 100 % příspěvku 

zaměstnance, můţe být tento způsob investování výhodnější neţ v rámci podílových fondů. 

Ve věku 45 let bude záleţet na výši zhodnocení všech instrumentů a na výši příspěvku 

zaměstnavatele, poté můţe nejvyšší úspory přinést III. pilíř. Jedinec ve věku 55 let by do  

II. pilíře vstupovat neměl a měl by vyuţít ke spoření penzijní připojištění v rámci III. pilíře, 

které ve většině případů překonává podílové fondy a představuje také menší riziko. 

Tab. 4.14 Úspory z investice 2 % v rámci III. pilíře + státní příspěvek + uvedený příspěvek zaměstnavatele, v Kč  

I. + III. pilíř + státní příspěvek + následující příspěvek zaměstnavatele: 

Věk 0 % příspěvku 50 % příspěvku 100 % příspěvku 

 Výnos 1, 5 % 

25 182 036 273 054 364 072 

35 128 700 193 050 257 399 

45 74 403 111 605 148 807 

55 29 046 43 570 58 093 

 Výnos 2, 5 % 

25 232 473 348 710 464 946 

35 154 432 231 649 308 865 

45 83 198 124 797 166 395 

55 30 409 45 614 60 819 

 Výnos 3, 5 % 

25 301 153 451 729 602 305 

35 186 907 280 360 373 813 

45 93 359 140 039 186 718 

55 31 856 47 784 63 713 

Všeobecně doporučována optimální výše měsíční úloţky pro dostatečné úspory  

na stáří je 5 % mzdy. Proto je dále tato srovnávána varianta investice 5 % hrubého příjmu. 

Tab. 4.15 uvádí budoucí hodnotu měsíční investice 5 % mzdy aţ do dosaţení 

důchodového věku. Pro srovnání jsou opět uvedeny úspory ve II. pilíři, kde jsou také úspory 

při investici 5 %, i kdyţ platba účastníka činí jen 2 % mzdy.  

Tab. 4.15 Úspory z investice 5 % mzdy do podílových fondů a 2 % v rámci II. pilíře, v Kč 

Věk I. pilíř + 5 % podílový fond II. pilíř (3 % + 2 %) 
II. pilíř po odečtení ztráty 

části státní penze 

25 1 782 580 1 582 537 1 252 297 

35 779 977 732 943 483 343 

45 273 689 271 179 102 459 

55 78 301 77 997 -1 923 
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Podílové fondy nemají nastaveny investiční limity a při srovnatelném produktu 

mohou poskytnout vyšší výnosy, které jsou však vyváţeny vyšším rizikem. Ovšem i v rámci 

II. pilíře si účastník můţe zvolit dynamickou strategii. 

 Tab. 4.16 ukazuje moţnou výši úspor při kombinaci II. a III. pilíře, pokud jedinec 

odvádí 2 % mzdy do II. pilíře (3 % mu přidá stát z odvodu do průběţného pilíře) a 3 % 

investuje do III. pilíře s příspěvkem zaměstnavatele. Pro účastníka ve věku 25, 35 a 45 let  

je tato kombinace výhodnější, neţ celá investice v podílovém fondu, pouze v případě vyššího 

zhodnocení penzijních fondů a dostatečného příspěvku zaměstnavatele. Je totiţ nutné odečíst 

ztrátu výše penze. Účastníkům ve věku 55 let jiţ kombinaci II. a III. pilíře znevýhodňuje 

ztráta výše penze, opět zde však záleţí na zhodnocení fondu a příspěvku zaměstnavatele. 

Tab. 4.16 Úspory při kombinaci II. a III. pilíře, vlastní investice celkem 5 % mzdy (2 % II. a 3 % III. pilíř), v Kč 

II. + III. pilíř + státní příspěvek + následující příspěvek zaměstnavatele: 

Věk 0 % příspěvku 50 % příspěvku 100 % příspěvku 

 Výnos 1, 5 % 

25 1 931 927 2 068 454 2 204 981 

35 979 962 1 076 487 1 173 012 

45 413 985 469 788 525 591 

55 133 747 155 531 177 316 

 Výnos 3, 5 % 

25 2 160 553 2 386 417 2 612 281 

35 1 091 681 1 231 861 1 372 041 

45 450 368 520 387 590 406 

55 139 140 163 032 186 924 

 Další moţností je podobná varianta předchozí kombinaci, jedná se o 2 % hrubé mzdy 

odvedená do II. pilíře (3 % budou přidána státem) a další vlastní 3 % nebudou investována  

do doplňkového III. pilíře, ale do podílových fondů na základě individuální investiční 

strategie. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v Tab. 4.17. 

Tabulka 4.17 Úspory při kombinaci II. pilíře (2 % + 3 %) a podílových fondů (3 %), vlastní investice 5 %, v Kč 

Věk II. pilíř + podílový fond  

25 2 652 084 

35 1 200 929 

45 435 393 

55 124 977 

Kombinace II. pilíře a podílových fondů je výhodná oproti kombinaci II. a III. pilíře  

pro jedince ve věku 25 let a ve většině případů ve věku 35 let. Ve věku 45 let je jiţ převáţně 

vhodnější zvolit II. a III. pilíř, v 55 letech pak jednoznačně upřednostnit II. a III. pilíř. 
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Budoucí hodnoty investic tvořeny pouze ve III. pilíři s vyuţitím státního příspěvku  

a příspěvku zaměstnavatele, jsou uvedeny v Tab. 4.18. Je zde zřejmá velice nízká naspořená 

částka pro jedince ve věku 25 let, kteří se po dobu 43 let ochuzují o moţnost zhodnocení 

vyuţitím dynamických investic a moţnost vyššího zhodnocení. Naopak zde lze vidět,  

ţe u skupiny ve věku 55 let je tato varianta nejen nejvýhodnější, ale také nejbezpečnější.  

U kombinací II. a III. pilíře nebo II. pilíře s podílovým fondem je totiţ nutné odečíst ztrátu 

části státní penze, o kterou účastník vstupem do II. pilíře přijde. 

Tab. 4.18 Úspory ve III. pilíři při investici 5 % mzdy se státním příspěvkem a příspěvkem zaměstnavatele, v Kč 

I. + III. pilíř + státní příspěvek + následující příspěvek zaměstnavatele: 

Věk 0 % příspěvku 50 % příspěvku 100 % příspěvku 

 Výnos 1, 5 % 

25 567 833 795 378 1 022 923 

35 401 459 562 333 723 208 

45 232 090 325 094 418 099 

55 90 606 126 914 163 222 

 Výnos 2, 5 % 

25 725 164 1 015 756 1 306 347 

35 481 728 674 769 867 810 

45 259 523 363 520 467 517 

55 94 857 132 869 170 880 

 Výnos 3, 5 % 

25 939 399 1 315 840 1 692 281 

35 583 026 816 659 1 050 293 

45 291 219 407 918 524 617 

55 99 371 139 191 179 012 

4.3.2 Komparace investic na zajištění stáří u jedinců s průměrnou mzdou 

Výše průměrné mzdy je stanovena na částku 25 137 Kč. Srovnání této příjmové 

skupiny je provedeno shodným způsobem, jako v předcházející kapitole. Z Tab. 4.19  

je zřejmé, ţe u jedinců v 55 letech jiţ není kumulovaný rozdíl mezi výší státních penzí 

záporný. Skupina pobírající průměrnou mzdu je všeobecně označována za skupinu, která  

by jiţ vstupem do II. pilíře neměla tratit. 

Tab. 4.19 Výše státního důchodu v I. a II. pilíři a jejich rozdíl při vstupu do II. pilíře po dobu 20 let, v Kč 

Výše mzdy Věk 
Důchodový 

věk 

Výše státního důchodu Kumulovaný rozdíl mezi 

státními důchody za 20 let I. pilíř II. pilíř Rozdíl 

25137 

 
25 68 12 831 11 055 -1 776 426 240 

25137 

 
35 68 12 397 11 055 -1 342 322 080 

25137 

 
45 66 12 180 11 272 -908 217 920 

25137 

 
55 64 11 746 11 315 -431 103 440 
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V Tab. 4.20 jsou uvedeny úspory při vyuţití podílového fondu a v rámci II. pilíře. 

Tab. 4.20 Úspory investice 2 % mzdy do podílových fondů nebo 2 % v rámci II. pilíře, v Kč 

Věk 
I. pilíř + 2 % 

podílový fond 
II. pilíř (3 % + 2 %) II. pilíř po odečtení ztráty části státní penze 

 2 % mzdy 2 % mzdy II. pilíř – rozdíl státních penzí 

25 1 426 064 3 165 073 2 738 833 

35 623 981 1 465 886 1 143 806 

45 218 952 542 359 324 439 

55 62 641 155 993 52 553 

Budoucí hodnoty investice při měsíční úloţce 2 % hrubé mzdy do penzijních fondů 

v rámci doplňkového třetího pilíře jsou uvedeny v Tab. 4.21. Při komparaci podílových fondů 

spolu s I. pilířem, se vstupem do II. pilíře a se setrváním v I. pilíři současně s investováním  

ve III. pilíři vychází pro účastníky ve věku 25 a 35 let nejvhodnější variantou vstup  

do II. pilíře. Tyto skupiny totiţ vyuţijí vyvedené 3 % z průběţného pilíře ve prospěch vlastní 

dlouhodobé investice, která jejich prostředky dostatečně zhodnotí. Ve věku 45 a 55 let opět 

záleţí na individuální situaci klienta, lze ovšem říci, ţe vlastní investice v podílových fondech 

při setrvání v průběţném systému pro něj není vhodná. 

Tab. 4.21 Úspory z investice 2 % v rámci III. pilíře + státní příspěvek + uvedený příspěvek zaměstnavatele, v Kč  

I. + III. pilíř + státní příspěvek + následující příspěvek zaměstnavatele: 

Věk 0 % příspěvku 50 % příspěvku 100 % příspěvku 

 Výnos 1, 5 % 

25 458 612 640 648 822 684 

35 324 239 452 939 581 638 

45 187 448 261 852 336 255 

55 73 178 102 224 131 271 

 Výnos 2, 5 % 

25 585 680 818 154 1 050 627 

35 389 069 543 501 697 934 

45 209 604 292 802 375 999 

55 76 612 107 021 137 430 

 Výnos 3, 5 % 

25 758 708 1 059 860 1 361 013 

35 470 882 657 789 844 695 

45 235 204 328 563 421 922 

55 80 257 112 113 143 970 

Pokud by byla srovnána budoucí hodnota investice 5 % hrubé mzdy v podílovém 

fondu a při vyuţití pouze průběţného pilíře se vstupem do II. pilíře, z Tab. 4.22 je zřejmé,  

ţe obě varianty dávají obdobný výsledek. Vlastní platba účastníka ve II. pilíři je však pouze  

2 % mzdy. Dále je nutné přihlédnout i k rozdílu mezi výší státní penze. 
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Tab. 4.22 Úspory z investice 5 % mzdy do podílových fondů a 2 % v rámci II. pilíře, v Kč 

Věk I. pilíř + 5 % podílový fond II. pilíř (3 % + 2 %) 
II. pilíř po odečtení ztráty 

části státní penze 

25 3 565 160 3 165 073 2 738 833 

35 1 559 954 1 465 886 1 143 806 

45 547 379 542 359 324 439 

55 156 603 155 993 52 553 

Pro konzistentnost srovnání bude dále uvaţováno, ţe si účastník vlastní platbu 5 % 

rozloţí mezi II. a III. pilíř viz Tab. 4.23. Ve věku 25 let je čistě podílový fond výhodnější 

pouze v případě, pokud by penzijní fond v rámci III. pilíře zhodnocoval prostředky pouze  

1,5 % a klientovi by nepřispíval zaměstnavatel. V ostatních případech je vhodnější vstup do 

II. pilíře a rozloţení investice vlastních 5 % mezi II. a III. pilíř. Ve druhém pilíři navíc 

k vlastním 2 % účastníka budou přidány 3 % z průběţného systému. Ke stejnému závěru lze 

dojít také u skupiny ve věku 35 a 45 let. U jedinců ve věku 55 let se jiţ obě varianty 

vyrovnávají a závisí zde na moţném zvýhodnění, které je moţné vyuţít v rámci III. pilíře. 

Tab. 4.23 Úspory při kombinaci II. a III. pilíře, vlastní investice celkem 5 % mzdy (2 % II. a 3 % III. pilíř), v Kč 

II. + III. pilíř + státní příspěvek + následující příspěvek zaměstnavatele: 

Věk 0 % příspěvku 50 % příspěvku 100 % příspěvku 

 Výnos 1, 5 % 

25 3 842 128 4 115 182 4 388 236 

35 1 944 564 2 137 614 2 330 663 

45 819 091 930 696 1 042 301 

55 264 027 307 596 351 166 

 Výnos 3, 5 % 

25 4 285 164 4 736 893 5 188 621 

35 2 161 056 2 441 416 2 721 775 

45 889 593 1 029 632 1 169 670 

55 274 478 322 262 370 047 

 Dále je hodnocena varianta, kdy účastník vstoupí do II. pilíře a zbylá 3 % bude 

investovat do podílových fondů místo do III. pilíře viz Tab. 4.24. Tato varianta je výhodnější 

pro účastníka ve věku 25 let, kdy pomocí podílových fondů dosáhne mnohem vyšších výnosů, 

naopak účastník ve věku 55 let by měl zvolit variantu II. + III. pilíř. 

Tabulka 4.24 Úspory při kombinaci II. pilíře (2 % + 3 %) a podílových fondů (3 %), vlastní investice 5 %, v Kč 

Věk II. pilíř + podílový fond 

25 5 304 169 

35 2 401 858 

45 870 786 

55 249 955 
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Pokud bude implementována varianta úspor pouze ve třetím pilíři, absolutně 

nejvýhodněji bude vycházet u jedinců ve věku 55 let. Naopak mladí občané ve věku 25 a 35 

let by měli k zajištění stáří vyuţít vstupu do II. pilíře. Údaje viz Tab. 4.25. 

Tab. 4.25 Úspory ve III. pilíři při investici 5 % mzdy se státním příspěvkem a příspěvkem zaměstnavatele, v Kč 

I. + III. pilíř + státní příspěvek + následující příspěvek zaměstnavatele: 

Věk 0 % příspěvku 50 % příspěvku 100 % příspěvku 

 Výnos 1, 5 % 

25 1 076 740 1 531 830 1 986 921 

35 761 257 1 083 006 1 404 755 

45 440 095 626 104 812 113 

55 171 809 244 425 317 041 

 Výnos 2, 5 % 

25 1 375 076 1 956 259 2 537 442 

35 913 466 1 299 547 1 685 628 

45 492 114 700 108 908 102 

55 179 871 255 894 331 917 

 Výnos 3, 5 % 

25 1 781 313 2 534 195 3 287 076 

35 1 105 550 1 572 816 2 040 082 

45 552 217 785 615 1 019 012 

55 188 430 268 070 347 711 

4.3.3 Komparace investic na zajištění stáří u jedinců s 1, 5 násobkem průměrné mzdy 

Příjmová skupina pobírající 1, 5 násobek hrubé mzdy disponuje měsíčně hrubou 

mzdou ve výši 37 706 Kč. Expertní předpoklady očekávají, ţe jedinci s touto výší příjmu  

by jiţ měli pocítit výhody druhého pilíře důchodového systému. V této části je provedeno 

shodné srovnání investičních variant pro zajištění stáří jako v předchozích kapitolách, pouze 

však s rozdílnou výší hrubé měsíční mzdy. 

Výše státního důchodu po důchodové reformě a celkový rozdíl, o který se sníţí státní 

penze vstupem do II. pilíře po dobu 20 let je uveden v Tab. 4.26. 

Tab. 4.26 Výše státního důchodu v I. a II. pilíři a jejich rozdíl při vstupu do II. pilíře po dobu 20 let, v Kč 

Výše mzdy Věk 
Důchodový 

věk 

Výše státního důchodu Kumulovaný rozdíl mezi 

státními důchody za 20 let I. pilíř II. pilíř Rozdíl 

37706 

 
25 68 15 233 13 056 -2 177 522 480 

37706 

 
35 68 14 701 13 056 -1 645 394 800 

37706 

 
45 66 14 435 13 322 -1 113 267 120 

37706 

 
55 64 13 903 13 375 -528 126 720 
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První srovnání se opět týká investice 2 % mzdy v podílovém fondu a v penzijním 

fondu II. pilíře. Budoucí hodnoty investic a sníţená hodnota ve II. pilíři o rozdíl státních penzí 

je zobrazena v Tab. 4. 27. Všechny údaje se vztahují k dosaţení důchodového věku.  

Tab. 4.29 Úspory investice 2 % mzdy do podílových fondů nebo 2 % v rámci II. pilíře, v Kč 

Věk 
I. pilíř + 2 % 

podílový fond 
II. pilíř (3 % + 2 %) II. pilíř po odečtení ztráty části státní penze 

 2 % mzdy 2 % mzdy II. pilíř – rozdíl státních penzí 

25 2 139 096 4 747 610 4 225 130 

35 935 972 2 198 828 1 804 028 

45 328 427 813 538 546 418 

55 93 962 233 990 107 270 

 Ze srovnání úspor v Tab. 4.27 se dá vstup do II. pilíře doporučit všem sledovaným 

věkovým skupinám, jelikoţ výše budoucích hodnot po dosaţení důchodového věku 

v penzijních fondech II. pilíře převyšuje budoucí hodnoty v podílových fondech, a to i po 

odečtení ztráty části státní penze po dobu 20 let důchodového věku. 

 Dále bude ověřeno, zda není zejména pro starší jedince vhodnější volba úspor 

v rámci dobrovolného penzijního připojištění, kde by mohli čerpat státní příspěvek, případně 

příspěvek zaměstnavatele, jenţ je stanoven v procentech vlastního příspěvku zaměstnance
31

. 

Úspory ve III. pilíři s odpovídajícími výnosy jsou uvedeny v Tab. 4.28.  

Tab. 4.28 Úspory z investice 2 % v rámci III. pilíře + státní příspěvek + uvedený příspěvek zaměstnavatele, v Kč  

I. + III. pilíř + státní příspěvek + následující příspěvek zaměstnavatele: 

Věk 0 % příspěvku 50 % příspěvku 100 % příspěvku 

 Výnos 1, 5 % 

25 677 055 950 109 1 223 163 

35 478 679 671 728 864 778 

45 276 732 388 337 499 943 

55 108 033 151 603 195 173 

 Výnos 2, 5 % 

25 864 648 1 213 358 1 562 068 

35 574 388 806 037 1 037 685 

45 309 441 434 238 559 034 

55 113 103 158 717 204 331 

 Výnos 3, 5 % 

25 1 120 091 1 571 819 2 023 548 

35 695 170 975 530 1 255 890 

45 347 234 487 273 627 311 

55 118 485 166 269 214 053 

                                                 
31

 Státní příspěvek je opět jako v ostatních kapitolách stanoven dle schválené výše platné od 1. 1. 2013, a to při 

částce převyšující 300 Kč. Příspěvek je stanoven v podobě 90 Kč + 20 % z částky převyšující 300 Kč. 
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 Je zřejmé, ţe tento způsob tvorby úspor na stáří není vhodný pro věkovou skupinu  

25 a 35 let. Pro věkovou skupinu 55 let však jiţ tento způsob zajištění penze převyšuje vstup 

do II. pilíře i vlastní investici na kapitálových trzích. 

U této příjmové skupiny vchází do popředí výhody II. pilíře zejména pro mladou 

generaci. Dále ještě bude provedeno srovnání I. pilíře a podílového fondu, kombinace II. a III. 

pilíře a kombinace I. a III. pilíře pro všechny věkové skupiny a pro dané výnosy penzijních 

fondů, státních příspěvků a příspěvků zaměstnavatele. Všechny varianty jsou propočteny  

za předpokladu vlastní investice účastníka ve výši 5 % hrubé mzdy. 

 V Tab. 4.29 jsou nejprve opět vyčísleny budoucí hodnoty investic při setrvání  

v I. pilíři a investici do podílového fondu, pro srovnání je uveden také vstup do II. pilíře. 

Tab. 4.29 Úspory z investice 5 % mzdy do podílových fondů a 2 % v rámci II. pilíře, v Kč 

Věk I. pilíř + 5 % podílový fond II. pilíř (3 % + 2 %) 
II. pilíř po odečtení ztráty 

části státní penze 

25 5 347 739 4 747 610 4 225 130 

35 2 339 930 2 198 828 1 804 028 

45 821 068 813 538 546 418 

55 234 904 233 990 107 270 

 Jestliţe bude účastník investovat 5 % mzdy a rozdělí je mezi II. a III. pilíř,  

do II. pilíře povinně odvede 2 %, (3 % mu budou dále státem vyvedena z průběţného 

systému) a 3 % bude ještě navíc investovat v rámci III. pilíře a vyuţívat opět státní příspěvky 

a moţné příspěvky zaměstnavatele. Budoucí hodnoty této varianty jsou uvedeny v Tab. 4.30 

pro dvě moţnosti zhodnocení penzijních fondů ve III. pilíři, a to 1, 5 % a 3, 5 %.  

Tab. 4.30 Úspory při kombinaci II. a III. pilíře, vlastní investice celkem 5 % mzdy (2 % II. a 3 % III. pilíř), v Kč 

II. + III. pilíř + státní příspěvek + následující příspěvek zaměstnavatele: 

Věk 0 % příspěvku 50 % příspěvku 100 % příspěvku 

 Výnos 1, 5 % 

25 5 733 332 6 142 913 6 552 494 

35 2 895 735 3 185 310 3 474 884 

45 1 216 432 1 383 840 1 551 247 

55 391 276 456 630 521 984 

 Výnos 3, 5 % 

25 6 378 347 7 055 940 7 733 533 

35 3 210 925 3 631 465 4 052 004 

45 1 319 076 1 529 134 1 739 191 

55 406 491 478 168 549 845 

Penzijní fondy v rámci II. pilíře jsou zhodnoceny opět podle investiční strategie 

určené shodně pro všechny hodnocené příjmové skupiny. V porovnání s moţnou budoucí 



54 

 

hodnotou v podílovém fondu vychází pro všechny věkové skupiny vhodnější variantou vstup 

do II. pilíře v kombinaci s III. pilířem. 

Pokud by účastníci k II. pilíři vyuţili investice 3 % do podílových fondů, vydělali  

by na tom účastníci ve věku 25 let a většina ve věku 35 let. Ve věku 45 let by záleţelo  

na daných parametrech a ve věku 55 let je výhodnější k II. pilíři investovat v doplňkovém III. 

pilíři. Budoucí hodnoty jsou uvedeny v Tab. 4.31. 

Tabulka 4.31 Úspory při kombinaci II. pilíře (2 % + 3 %) a podílových fondů (3 %), vlastní investice 5 %, v Kč 

Věk II. pilíř + podílový fond 

25 7 956 253 

35 3 602 787 

45 1 306 179 

55 374 932 

V Tab. 32 je propočtena varianta investice celých 5 % v penzijním fondu III. pilíře 

při současném setrvání v I. pilíři, tudíţ po dosaţení důchodového věku nebude státní penze 

krácena oproti účasti ve II. pilíři. Pro účastníky ve věku 25 a 35 let je jednoznačně vhodnější 

kombinace II. a podílového fondu. Ve věku 45 se varianty sjednocují a ve věku 55 let by jiţ 

ve většině případů měla být upřednostněna varianta I. a III. pilíře, jelikoţ ve II. pilíři ztratí 

část státní penze, coţ učiní kombinaci II. pilíře s penzijním připojištěním či podílovým 

fondem nevýhodnou
32

. 

Tab. 4.32 Úspory ve III. pilíři při investici 5 % mzdy se státním příspěvkem a příspěvkem zaměstnavatele, v Kč 

I. + III. pilíř + státní příspěvek + následující příspěvek zaměstnavatele: 

Věk 0 % příspěvku 50 % příspěvku 100 % příspěvku 

 Výnos 1, 5 % 

25 1 531 830 2 214 466 2 897 101 

35 1 083 006 1 565 630 2 048 253 

45 626 104 905 117 1 184 130 

55 244 425 353 349 462 273 

 Výnos 2, 5 % 

25 1 956 259 2 828 033 3 699 808 

35 1 299 547 1 878 669 2 457 791 

45 700 108 1 012 099 1 324 091 

55 255 894 369 929 483 963 

 Výnos 2, 5 % 

25 2 534 195 3 663 517 4 792 839 

35 1 572 816 2 273 716 2 974 615 

45 785 615 1 135 711 1 485 807 

55 268 070 387 531 506 993 

                                                 
32

 Ztráta části státní penze je odečítána v kumulované výši za 20 let. 
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4.3.4 Komparace investic na zajištění stáří u jedinců s 2 násobkem průměrné mzdy 

Poslední srovnanou příjmovou skupinou obyvatel je příjmová skupina pobírající 

dvojnásobek průměrné mzdy. Tato mzda tak činí v hrubém měsíčním vyjádření 50 274 Kč. 

Obyvatelé pobírající vyšší hrubý příjem jiţ nebudou předmětem analýzy, jelikoţ výsledky 

jejich analýzy jiţ vychází z varianty hrubého příjmu ve výši dvojnásobku průměrné mzdy  

a dopad pro tuto skupinu bude po zavedení důchodové reformy příznivý. 

 Tab. 4.33 zobrazuje vstupní údaje, jimiţ jsou výše státních penzí podle volby 

penzijního pilíře a kumulovaný rozdíl po dobu 20 let.   

Tab. 4.33 Výše státního důchodu v I. a II. pilíři a jejich rozdíl při vstupu do II. pilíře po dobu 20 let, v Kč 

Výše mzdy Věk 
Důchodový 

věk 

Výše státního důchodu Kumulovaný rozdíl mezi 

státními důchody za 20 let I. pilíř II. pilíř Rozdíl 

50274 25 68 17 635 15 056 -2 579 618 960 

50274 35 68 17 005 15 056 -1 949 467 760 

50274 45 66 16 690 15 371 -1 319 316 560 

50274 55 64 16 059 15 434 -625 150 000 

 V Tab. 4.34 jsou uvedeny budoucí hodnoty investic při setrvání v I. pilíři a investici 

2 % do podílového fondu a při účasti ve II. pilíři. Zahrnuta je také ztráta z výše státního 

důchodu v délce trvání penze 20 let. U této příjmové skupiny představuje II. pilíř  

jiţ významný přínos. Setrvání v průběţném systému by představovalo značnou ztrátu 

v budoucích naspořených hodnotách pro zajištění své penze za předpokladu, ţe účastníci 

chtějí spořit na penzi 2 % mzdy. 

Tab. 4.34 Úspory investice 2 % mzdy do podílových fondů nebo 2 % v rámci II. pilíře, v Kč 

Věk 
I. pilíř + 2 % 

podílový fond 
II. pilíř (3 % + 2 %) II. pilíř po odečtení ztráty části státní penze 

 2 % mzdy 2 % mzdy II. pilíř – rozdíl státních penzí 

25 2 852 128 6 330 146 5 711 186 

35 1 247 963 2 931 771 2 464 011 

45 437 903 1 084 717 768 157 

55 125 282 311 987 161 987 

Dále je uveden propočet budoucích hodnot při vyuţití III. dobrovolného pilíře  

pro odkládání 2 % mzdy viz Tab. 4.35. Pro účastníky ve věku 25 a 35 let se doporučení 

nemění, ovšem věnovat pozornost tomuto produktu by měli jedinci ve věku 45 a 55 let, pokud  

je významněji podporuje zaměstnavatel a zvolili by výnosnější penzijní fond
33

. 

                                                 
33

 Příjmová skupina s dvojnásobkem průměrné mzdy jiţ při úloţce 2 % mzdy obdrţí navíc maximální výši 

státního příspěvku. 
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Tab. 4.35 Úspory z investice 2 % v rámci III. pilíře + státní příspěvek + uvedený příspěvek zaměstnavatele, v Kč  

I. + III. pilíř + státní příspěvek + následující příspěvek zaměstnavatele
34

: 

Věk 0 % příspěvku 50 % příspěvku 100 % příspěvku 

 Výnos 1, 5 % 

25 894 704 1 258 776 1 622 849 

35 632 557 889 956 1 147 356 

45 365 692 514 499 663 306 

55 142 762 200 855 258 948 

 Výnos 2, 5 % 

25 1 142 603 1 607 549 2 072 495 

35 759 033 1 067 898 1 376 763 

45 408 916 575 311 741 707 

55 149 461 210 280 271 098 

 Výnos 3, 5 % 

25 1 480 161 2 082 466 2 684 771 

35 918 643 1 292 456 1 666 269 

45 458 858 645 576 832 294 

55 156 573 220 286 283 998 

 Dá se očekávat, ţe tito jedinci disponují moţností odkládání části mzdy ve prospěch 

svého budoucího důchodu. Proto je dále uveden propočet budoucí hodnoty investice  

při setrvání v průběţném pilíři a dále je porovnána tato varianta s kombinací II. a III. pilíře  

a také I. a III. pilíře pro stejnou výši investované částky.  

Budoucí hodnoty při vlastní investici 5 % v rámci podílových fondů a setrvání  

v I. pilíři jsou uvedeny v Tab. 4.36. Ve II. pilíři jsou ve své podstatě také zhodnoceny 

příspěvky 5 % mzdy účastníka, niţší zhodnocení je dáno o něco méně dynamickou strategií 

důchodových fondů. Zhodnocená celková investice v rámci II. pilíře však musí být očištěna  

o sníţenou státní penzi v důchodovém věku. 

Tab. 4.36 Úspory z investice 5 % mzdy do podílových fondů a 2 % v rámci II. pilíře, v Kč 

Věk I. pilíř + 5 % podílový fond II. pilíř (3 % + 2 %) 
II. pilíř po odečtení ztráty 

části státní penze 

25 7 130 319 6 330 146 5 711 186 

35 3 119 907 2 931 771 2 464 011 

45 1 094 758 1 084 717 768 157 

55 313 206 311 987 161 987 

 

 Za předpokladu vstupu do II. pilíře a rozloţení vlastní investice 5 % mezi II. pilíř  

a III. doplňkový pilíř by měl účastník ve věku 25 let vstoupit do II. pilíře, ovšem v rámci  

                                                 
34

 Příspěvky zaměstnavatele jsou uvedeny ve stejném procentním vyjádření jako v předcházejících kapitolách 

pouze za účelem konzistentního srovnání. Výše 100 % příspěvku zaměstnavatele můţe být v některých 

analyzovaných případech nereálná a je uvedena pouze ilustrativně. 
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III. pilíře zvolit dynamickou strategii, která by měla být od roku 2013 umoţněna. Pro jedince 

ve věku 35, 45 a 55 let je tato kombinace také výhodnější neţ samotné investování 

v podílových fondech a setrvání v průběţném pilíři. Výše hodnocených úspor při kombinaci 

II. a III. pilíře jsou vyobrazeny v Tab. 4.37. 

Tab. 4.37 Úspory při kombinaci II. a III. pilíře, vlastní investice celkem 5 % mzdy (2 % II. a 3 % III. pilíř), v Kč 

II. + III. pilíř + státní příspěvek + následující příspěvek zaměstnavatele: 

Věk 0 % příspěvku 50 % příspěvku 100 % příspěvku 

 Výnos 1, 5 % 

25 7 588 923 8 135 031 8 681 139 

35 4 224 228 4 207 827 4 593 926 

45 1 599 216 1 822 427 2 045 637 

55 512 842 599 981 687 120 

 Výnos 3, 5 % 

25 8 412 612 9 316 070 10 219 527 

35 4 224 228 4 784 947 5 345 667 

45 1 730 294 2 010 371 2 290 448 

55 532 272 627 841 723 410 

 Také u této příjmové skupiny je moţnost investice 3 % do podílových fondů  

a vyuţití vyššího zhodnocení pomocí kapitálových trhů. V tab. 4.38 jsou uvedeny budoucí 

hodnoty úspor při vstupu do II. pilíře s vlastním opt – outem ve výši 2 % a dalšími vlastními  

3 % mzdy účastníka v podílovém fondu. Prostředky ve II. pilíři jsou navýšeny o odvod 3 % 

z průběţného systému. Platí zde stejný závěr jako v předchozích sledovaných variantách. Pro 

kombinaci II. a III. pilíře by se neměli rozhodnout účastníci ve věku 25 let a měli by zvolit 

kombinaci II. pilíře a podílových fondů. Ve věku 55 let je závěr opačný, a to rozhodně 

doporučit variantu II. a III. pilíře. 

Tabulka 4.38 Úspory při kombinaci II. pilíře (2 % + 3 %) a podílových fondů (3 %), vlastní investice 5 %, v Kč 

Věk II. pilíř + podílový fond 

25 10 608 338 

35 4 803 716 

45 1 741 572 

55 499 910 

 Poslední hodnocenou variantou je investice celých vlastních 5 % mzdy účastníka 

v rámci penzijního připojištění s vyuţitím státního příspěvku a příspěvku zaměstnavatele. 

Tato varianta je uvedena v Tab. 4.39. 

Samotná investice 5 % mzdy, pouze v rámci dobrovolného penzijního připojištění 

není vhodná pro mladší účastníky ve věku 25 a 35 let, ani pro účastníky ve věku 45 let.  
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V 55 letech se jiţ varianty II. + III. pilíře a I. + III. pilíře vyrovnávají a bude záleţet  

na individuálních parametrech produktů. 

Tab. 4.39 Úspory ve III. pilíři při investici 5 % mzdy se státním příspěvkem a příspěvkem zaměstnavatele, v Kč 

I. + III. pilíř + státní příspěvek + následující příspěvek zaměstnavatele: 

Věk 0 % příspěvku 50 % příspěvku 100 % příspěvku 

 Výnos 1, 5 % 

25 1 986 921 2 897 101 3 807 281 

35 1 404 755 2 048 253 2 691 752 

45 812 113 1 184 130 1 556 147 

55 317 041 462 273 607 504 

 Výnos 2, 5 % 

25 2 537 442 3 699 808 4 862 174 

35 1 685 628 2 457 791 3 229 953 

45 908 102 1 324 091 1 740 080 

55 331 917 483 963 636 010 

 Výnos 3, 5 % 

25 3 287 076 4 792 839 6 298 602 

35 2 040 082 2 974 615 3 909 148 

45 1 019 012 1 485 807 1 952 602 

55 347 711 506 993 666 274 

Analýza provedená v rámci této kapitoly ukazuje, ţe účast ve II. pilíři představuje 

příleţitost výhodného zabezpečení na stáří pro mladou a střední generaci. Analýza ukázala,  

ţe II. pilíř ve své podobě představuje velice výhodný produkt právě pro mladší účastníky 

v porovnání s ostatními produkty na trhu. Důleţitým aspektem II. pilíře je moţnost vyuţít  

4 různě dynamické varianty penzijních fondů a vytvořit tak správnou investiční strategii podle 

investičních horizontů po celou dobu spoření.  

Díky této analýzy bylo dokázáno, ţe podoba reformovaného penzijního systému 

v České republice neuvrhne občany důchodového věku do chudoby, naopak bude 

systematicky připravovat mladou generaci na budoucí niţší výši státní penze a umoţní jim  

se na tuto situaci vhodně připravit. Dnešní mladá generace se nemůţe spoléhat na dostatečně 

vysoký důchod garantovaný státem, na který peníze ve státním rozpočtu nebudou, a je jen 

otázkou času, kdy se scénář naplní. Implementace penzijní reformy není otázkou jednoho 

roku, je to systematický proces, který nelze kritizovat jeho negativním dopadem na průběţný 

systém v horizontu několika let. Funkčnost a systému se neobejde bez politické shody týkající 

se reformy důchodového systému. Jednotný názor na zavedení II. pilíře by zvýšil jeho 

význam a zamezil by riziku jeho výrazného omezení či úplného zrušení. Důraz by poté měl 

být kladen raději na způsob financování propadu průběţného systému v příštích letech. 
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4.4 Zhodnocení budoucích úspor pro rozhodnutí o vstupu do II. pilíře 

V této kapitole je vytvořen přehled všech analyzovaných variant při vlastní platbě 

účastníka na zabezpečení stáří ve výši 2 % hrubé mzdy. V následující Tab. 4.40 jsou seřazeny 

analyzované příjmové skupiny podle věku a je vţdy zhodnocena daná varianta investice  

na stáří. Nevhodný způsob zabezpečení adekvátní ţivotní úrovně v důchodovém věku 

účastníka je označena symbolem „x“ (hodnocení vhodnosti či nevhodnosti je pouze v rámci 

sledovaných variant) a vhodný způsob zajištění stáří je označen symbolem „o“. Vzhledem 

k tomu, ţe v rámci jednotlivých analyzovaných variant byly sledovány i změny parametrů, 

celkové doporučené způsoby jsou stanoveny na základě většiny vhodných způsobů zajištění.  

Tab. 4.40 Hodnocení analyzovaných variant zabezpečení na stáří (X – nevhodná, O – vhodná varianta) 

0, 5 násobek průměrné mzdy v ČR 12 569 Kč 

Analyzované varianty vlastní investice ve výši 2 % mzdy 

 I. pilíř + podílový fond II. pilíř I. + III. pilíř 

25 X O X 

35 X O X 

45 X X*
35

 O* 

55 X X O 

1 násobek průměrné mzdy v ČR 25 137 Kč 

Analyzované varianty vlastní investice ve výši 2 % mzdy 

 I. pilíř + podílový fond II. pilíř I. + III. pilíř 

25 X O X 

35 X O X 

45 X O* X* 

55 X X* O* 

1, 5 násobek průměrné mzdy v ČR 37 706 Kč 

Analyzované varianty vlastní investice ve výši 2 % mzdy 

 I. pilíř + podílový fond II. pilíř I. + III. pilíř 

25 X O X 

35 X O X 

45 X O X 

55 X X O 

2 násobek průměrné mzdy v ČR  50 274 Kč 

Analyzované varianty vlastní investice ve výši 2 % mzdy 

 I. pilíř + podílový fond II. pilíř I. + III. pilíř 

25 X O X 

35 X O X 

45 X O X 

55 X X O 

                                                 
35

 Symboly s tímto označením (*) znamenají, ţe doporučení je ovlivněno přesnými parametry dané varianty.  
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Nyní je provedeno zhodnocení pro analyzované varianty, kde si účastník zajišťuje 

stáří měsíční úloţkou ve výši 5 % mzdy. V Tab. 4.41 jsou opět uvedeny všechny analyzované 

varianty pro účastníky podle věku a hrubé měsíční mzdy. 

Tab. 4.41 Hodnocení analyzovaných variant zabezpečení na stáří (X – nevhodná, O – vhodná varianta) 

0, 5 násobek průměrné mzdy v ČR 12 569 Kč 

Analyzované varianty vlastní investice ve výši 5 % mzdy  

 I. pilíř + podílový fond II. + III. pilíř II. + podílový fond I. + III. pilíř 

25 X X O X 

35 X X* O* X 

45 X O X X 

55 X X X O 

1 násobek průměrné mzdy v ČR 25 137 Kč 

Analyzované varianty vlastní investice ve výši 5 % mzdy  

 I. pilíř + podílový fond II. + III. pilíř II. + podílový fond I. + III. pilíř 

25 X X O X 

35 X X* O* X 

45 X O X X 

55 X X X O 

1, 5 násobek průměrné mzdy v ČR 37 706 Kč 

Analyzované varianty vlastní investice ve výši 5 % mzdy  

 I. pilíř + podílový fond II. + III. pilíř II. + podílový fond I. + III. pilíř 

25 X X O X 

35 X X* O* X 

45 X O X X 

55 X X X O 

2 násobek průměrné mzdy v ČR  50 274 Kč 

Analyzované varianty vlastní investice ve výši 5 % mzdy  

 I. pilíř + podílový fond II. + III. pilíř II. + podílový fond I. + III. pilíř 

25 X X O X 

35 X X O X 

45 X O X X 

55 X O* X X* 

 Z uvedeného zhodnocení výsledků lze II. pilíř povaţovat za nejvhodnější moţný 

způsob zajištění na stáří pro sledovanou věkovou skupinu 25 a 35 let. Pro jedince ve věku  

45 let se vhodné varianty zajištění pohybují mezi II. a III. pilířem důchodového systému. 

Naopak ve věku 55 let by měla být zvolena varianta setrvání v I. pilíři a doplňkové penzijní 

připojištění v rámci III. pilíře. Hodnocené varianty investic na zajištění stáří vychází 

z předpokladu, ţe sledované skupiny obyvatel mají zájem zajistit si lepší ţivotní úroveň  

ve stáří. Je třeba vzít v úvahu, ţe kromě investice v podílových fondech, není moţné 

naspořené prostředky čerpat před dosaţením důchodového věku. 
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 Z uvedeného přehledu je zřejmé, ţe mladší účastníci by měli mimo vstup do II. pilíře 

vyuţívat také podílové fondy a vyuţít tak potenciál dynamických strategií z dlouhodobého 

hlediska. Naopak starší generace by jiţ měla sázet na konzervativnost třetího pilíře. Z analýzy 

je také moţné vyhodnotit, ţe přínos II. pilíře se zvyšuje s růstem výší hrubé mzdy. Na základě 

analýzy lze nicméně učinit závěr, ţe II. pilíř bude výhodný pro většinu mladé a střední 

generace a jeho význam a přínos poroste úměrně s výší mzdy. 

4.5 Potenciál růstu prostředků v českém finančním systému 

Český finanční trh v současné době zaostává za jinými zeměmi a nevyuţívá 

dostatečně svůj potenciál. Veřejnost nemá zkušenosti a ani znalosti týkající se investování  

na kapitálových trzích. Na základě toho představuje důchodová reforma zásadní zlom. 

V případě, ţe by zavedení reformy provázela důkladná informovanost o II. pilíři vůči široké 

veřejnosti, nový systém by mohl vést k postupnému růstu vyuţití finančních trhů.  

Růst vyuţití kapitálového trhu v ČR je bezesporu krokem budoucnosti a mělo by být 

vynaloţeno úsilí na to, aby se jeho vyuţití co nejvíce veřejnosti přiblíţilo. V Tab 4.42 jsou 

uvedeny základní parametry finančního sektoru v ČR. 

Tab. 4.42 Parametry finančního sektoru v České republice, v mld. Kč, stav k 30. 9. 2011 

Aktiva bankovního sektoru 4 426 

Aktiva fondů kolektivního investování 112 

Aktiva penzijních fondů 244 

Výběr odvodů na důchodové pojištění (za rok 

2010) 
308 

Zdroj: ČNB, ČBA, vlastní zpracování 

Předpokladem predikce růstu českého finančního trhu je vstup obyvatel do II. pilíře 

viz Tab. 4.43. Jsou zde uvedeny skupiny obyvatel dle výše příjmu a dále odhadnut podíl těch, 

z celkového počtu obyvatel v ČR, kteří do II. pilíře vstoupí z jednotlivých skupin. Teoretické 

odhady ukazují, ţe se opt – outu chystá vyuţít aţ 50 % obyvatel, coţ je dle současné situace 

značně optimistické. Tato analýza počítá se vstupem 34 % obyvatel. Lze očekávat, ţe do II. 

pilíře nevstoupí lidé ve vyšším věku a lidé s nízkým příjmem a  niţším dosaţeným vzděláním. 

Tab. 4.43 Základní predikční parametry obyvatelstva vstupujících do opt - outu 

Rozdělení obyvatel podle příjmu Podíl obyvatel vstupujících do II. pilíře 

Mzda 30 - 40 tis. Kč 13, 94 % obyvatel 

Mzda větší neţ 40 tis. Kč 11, 06 % obyvatel 

Mzda 20 – 30 tis. Kč 9 % obyvatel 

Celkový podíl obyvatel vstupujících do II. pilíře 34 % obyvatel 

Odhadnutý procentní roční nárůst 2 % 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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Predikce vývoje českého finančního sektoru ilustruje Graf 4.1 na základě výše 

zmíněných předpokladů vstupu obyvatelstva do II. pilíře reformovaného penzijního systému. 

Zdrojová data jsou uvedena v Příloze č. 5. 

Graf 4.1 Model růstu prostředků ve finančním systému, v mld. Kč 

 

Zdroj: ČBA, ČNB, ČSÚ, vlastní zpracování 

Jak zobrazuje model růstu prostředků ve finančním systému, v oblasti českého 

finančního sektoru existuje vysoký potenciál zhodnocení prostředků obyvatel díky převodu 

prostředků z průběţného systému do fondů, coţ by urychlilo jeho růst a znamenalo růst 

významu celého finančního sektoru. Vyuţití potenciálu finančního trhu by příznivě ovlivnil 

automatický vstupu do II. pilíře (enrollment).  

4.6 Průběžný vs. fondový důchodový systém 

Český penzijní systém je dlouhodobě neudrţitelný, neboť jiţ dnes sociální pojištění 

převyšuje daň z příjmu a deficit průběţného systému se neustále prohlubuje. Pro efektivnost 

průběţného systému je nutné udrţet v rovnováze poměr mezi počtem plátců důchodového 

pojištění a počtem důchodců. V případě nerovnováhy se musí přistoupit k reformě systému. 

Setrvání u současného systému představuje rizika neschopnosti zajištění budoucích penzí  

a mohlo by vést k váţným následkům. Dnes v důchodovém systému připadají dva 

ekonomicky aktivní jedinci na jednoho penzistu, v roce 2050 uţ na jednoho seniora připadne 

jeden ekonomicky aktivní a tento stav nebude moţné zvládnout. 

Zachování současných parametrů průběţně financovaného systému by znamenalo 

razantní navýšení důchodového věku aţ na 69 let a postupné sníţení poměru státního důchodu 

k hrubé mzdě na 32 %. Pro sociální udrţitelnost systému je tak reforma důchodového systému 

nezbytná. 

Váţné riziko představuje vznik obrovského a neřešitelného dluhu penzijního účtu, 

který můţe vést ke zhroucení systému a omezení výplaty penzí. Současný systém představuje 
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hrad z karet. Senioři jsou na státních důchodech závislí z celých 95 %. Rostoucí počet osob 

v důchodovém věku plně závislých na státní penzi je velice nebezpečný, kdyţ s tím navíc 

přímo souvisí klesající počet plátců do průběţného systému a stát je nucen si na penze 

půjčovat. Tyto půjčky však neustále narůstají a neexistuje řádná kompenzace. Následuje 

rostoucí tlak na státní rozpočet, stupňuje se hrozba předluţení a na konci nereformovaného 

systému stojí bankrot. 

Všeobecně zmiňovanou nejkritičtější populací je věková skupina kolem třiceti  

a čtyřiceti let. Jejich penze je nejvíce ohroţena z toho důvodu, ţe při dosaţení jejich 

důchodového věku můţe dojít ke kritickým scénářům v případě, ţe český důchodový systém 

setrvá ve své současné podobě. Této skupině se navíc neustále zkracuje doba na spoření  

a zajištění se na důchodový věk. Je proto velice důleţité zavést systematickou změnu 

důchodového systému tak, aby byl kladen důraz na individuální zajištění příjmu v penzi. 

Současná situace navíc představuje vhodnou chvíli na zavedení reformy z toho 

důvodu, ţe dnes jsou ještě státní penze relativně zajištěny a pokud dojde ke spuštění reformy, 

ohroţená skupina ve věku 30 aţ 40 let si ještě dokáţe částečně svůj důchod zajistit 

individuálně. Česká republika dlouhodobě navíc vykazuje jednu z nejniţších relativních měr 

chudoby na světě. Podíl vyplácené penze na výši příjmu je vysoký a neexistuje jediný 

podloţený důkaz, ţe by mělo dojít k ohroţení současných osob v důchodovém věku, pokud 

dojde ke shodě ve financování propadu důchodového účtu po spuštění reformy do doby, neţ 

začne systém vyplácet niţší státní důchody pro účastníky II. pilíře. V  Grafu 4.3 je zobrazen 

podíl průměrného vypláceného důchodu na průměrné čisté mzdě. Je zřejmé, ţe je tento podíl 

příliš vysoký na to, aby byl při současném demografickém vývoji udrţitelný. 

Graf 4.3 Podíl průměrné vyplácené penze na průměrné čisté mzdě v ČR, v % 

Zdroj: ČSÚ, VÚPSV, vlastní zpracování 

Výše je ovlivněna vysokým podílem penze na předchozí čisté mzdě u obyvatel 
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příjmem. Je zřejmé, ţe míra garance důchodu je v České republice příliš vysoká na to, aby 

dokázala zabezpečit občany v důchodovém věku i v době, kdy jiţ počet ekonomicky 

pracujícího obyvatelstva nestačí pokrýt poţadavky na penzi současných důchodců. 

Rizika současného systému jsou značná. Týkají se většinou ekonomických  

a finančních parametrů, která nejsou u občanů ospravedlnitelná a můţe tak jednoduše dojít 

k jejímu ovlivnění a vzbuzení nedůvěry. V následující Tab. 4.44 jsou srovnána rizika  

a výhody průběţného systému. 

Tab. 4.44 Rizika průběžného penzijního systému 

Rizika průběžného systému Výhody průběžného systému 

Demografické riziko Sociální solidárnost 

Nezaměstnanost Dávková definovanost 

Makroekonomická krize Státní garance 

Politická situace Tradice 

Dlouhodobá finanční neudrţitelnost Důvěra 

Budoucí nejistota systému Bez zátěţe investičního rozhodování 

 Dále jsou srovnána rizika a výhody fondového systému viz Tab. 4.45. 

Tab. 4.45 Rizika fondového penzijního systému 

Rizika fondového systému Výhody fondového systému 

Politická situace Zásluhovost 

Volatilita finančních trhů Děditelnost 

Investiční riziko Příspěvková definovanost 

Správcovské riziko Individuální investiční rozhodování 

Citlivost na krátkodobé ekonomické turbulence Mezinárodní diverzifikace 

Nevratné rozhodnutí při účasti Dlouhodobá udrţitelnost 

Třetí pilíř je nezbytnou součástí penzijního systému, jeho efektivnost nicméně kolísá. 

V Tab. 4.46 jsou představeny jeho výhody a nevýhody. Je patrné, ţe pilíř ve své podstatě 

nesplňuje kritéria zabezpečení obyvatel ve stáří, coţ jeho význam podlamuje. Většina občanů 

se připojila k připojištění z důvodu získání příspěvku od státu a v lepších případech také  

od zaměstnavatele. Efektivnost a účelovost této investice však není vţdy nejvýhodnější. 

Tab. 4.46 Výhody a nevýhody doplňkového III. pilíře penzijního systému 

Nevýhody doplňkového připojištění Výhody doplňkového připojištění 

Nízké příspěvky Vysoká účast 

Dobrovolnost Bezpečnost prostředků 

Neefektivní státní podpora Účast zaměstnavatelů 

Zastaralost systému Funkční infrastruktura 

Nevýnosná konzervativní strategie Důvěra 

Neprovázanost na penzi Flexibilní výše příspěvku 

Zdroj: Závěrečná zpráva PES, vlastní zpracování 
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Průběţný systém vede v České republice k dluhu 4 % aţ 5% HDP. Z dlouhodobého 

hlediska bude mít zvyšování důchodového věku pozitivní dopad na bilanci základního 

důchodového pojištění. Zavedení druhého pilíře by znamenalo dodatečný deficit ve výši  

0,5 % HDP ročně. Nejkritičtější období by bylo mezi lety 2046 – 2066. Grafické znázornění 

predikce důchodového systému MPSV je uvedena v Příloze č. 6. 

Zavedení fondového pilíře neznamená ukončení fungování průběţného pilíře,  

ale sníţení jeho váhy při výplatě penzí osobám v důchodovém věku. Setrvání u průběţného 

systému by s sebou nepřineslo transformační náklady, které přináší zavedení II. pilíře.  

Ty by ale měly mít pouze dočasný charakter. Při změně alokace prostředků z průběţného  

do fondového pilíře vznikne propad v rozpočtu. Mluví se o 20 mld. Kč aţ o 60 mld. Kč ročně. 

Tyto náklady budou ale pouze dočasné a následně by měly být kompenzovány sníţením 

výdajové strany díky krácení státních důchodů příjemcům při účasti ve druhém pilíři. Dříve  

se propad dal řešit privatizací, která však v současné době jiţ mnoho moţností nenabízí. 

Reforma má předejít velkému dluhu v ekonomice v budoucnu, samotné zavedení reformy 

však přinese částečný dluh rovnou. 

Více neţ kritika reformy by měla existovat snaha o nalezení zdrojů pro propad 

průběţného pilíře na výdajové stránce státních financí. Náklady by pokrylo zamezení 

daňových úniků, úniků ze spotřebních daní, šetření na provozu státu či efektivní financování 

veřejných zakázek nebo také vyšší ekonomický růst s vyšším inkasem daní. 
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4.7 Komparace českého penzijního systému se zahraničím 

Kapitola komparace českého penzijního systému se zabývá srovnáním vybraných 

parametrů týkajících se přímo penzijního systému nebo s penzijní reformou souvisejících. 

Alokace aktiv penzijních fondů je v zahraničí různá. Po vzniku nových penzijních 

fondů by se měla strategie některých nových fondů změnit a navýšit by se měl i podíl akcií. 

V následujícím grafu 4.4 je zřetelná alokace aktiv penzijních fondů ve vybraných zemích  

a konzervativní strategie českých penzijních fondů. 

Graf 4.4 Alokace aktiv penzijních fondů ve vybraných zemích za rok 2010, v % 

 
Zdroj: OECD, vlastní zpracování 

Celkové investice v penzijních fondech jsou do jisté ovlivněny aktivitou občanů,  

a zda je zaveden povinný fondový pilíř či alespoň dobrovolný. V následující Tab. 4.47 jsou 

porovnány objemy investic penzijních fondů a 3letý průměrný výnos těchto fondů. Je vidět, 

ţe i agresivnější strategie v jiných státech nevykazují vysoce ztrátová čísla po krizi roku 2010. 

Tab. 4.47 Celkové investice penzijních fondů, v mil. USD a 3 – letý průměrný výnos penzijních fondů, v %  

Celkové investice  3 - letý průměrný výnos  

 2007 2008 2009 2010  Nominální Reálný 

USA 10 939 952 8 223 882 9 591 549 10 587 679 USA -0, 1 -1, 7 

Švýcarsko 504 601 496 957 551 450 - Polsko 2, 0 -1, 5 

Slovensko 3 132 4 640 5 508 6 466 Slovensko -0, 8 -3, 1 

ČR 8 241 11 225 11 332 12 182 ČR 1, 2 -1, 7 

Německo 154 470 172 351 175 501 171 352 Německo 4, 7 3, 3 

GB 2 186 472 1 698 841 1 753 016 1 943 110 Maďarsko 1, 7 -3, 2 

Zdroj: OECD, vlastní zpracování 

Obecně platí, ţe země s příspěvkově definovanými systémy a velkým počtem 

malých fondů mají vyšší provozní náklady neţ země s několika fondy a dávkově 

definovanými systémy. Efektivita soukromých penzijních fondů se dá vyjádřit poměrem 

celkových provozních nákladů se spravovaným majetkem. V České republice jsou provozní 

náklady vysoké, dá se ale očekávat postupný pokles po zavedení II. pilíře, kde jsou nastaveny 

na adekvátní úrovni. V rámci snahy o sniţování nákladů by prospělo větší konkurenční 
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prostředí fondů. V Grafu 4.5 jsou zobrazeny provozní náklady v procentech z celkových 

aktiv. Je zde vidět výrazný pokles u Slovenska po zavedení důchodové reformy v roce 2005. 

Graf 4.5 Provozní náklady penzijních fondů, v % z celkových aktiv 

 
Zdroj: OECD, vlastní zpracování 

Důvodem pro zavádění fondových pilířů je sníţení závislosti penzistů na státu, 

vyvázání částí odvodů z průběţného systému a umoţnění většího zhodnocení vloţených 

příspěvků. Náplní sporů je pak dobrovolnost či povinnost vstupu do fondového pilíře 

důchodového systému. 

V Evropě byly voleny různé formy důchodových reforem a zaváděny byly 

dobrovolné i povinné pilíře. Dobrovolné a povinné varianty fondových pilířů včetně 

věkových limitů jsou srovnány v Tab. 4.48. 

Tab. 4.48 Dobrovolné a povinné vstupy do II. pilíře v jednotlivých zemích 

 Povinně Opt - in Období pro opt - in Vyloučeni 

Estonsko (2002) < 19 let 19 – 60 let 7 – 8,5 měsíce > 60 let 

Maďarsko (1998) Vstupující na trh práce Jiţ pracující 20 měsíců Důchodci 

Lotyšsko (2001) < 30 let 30 – 49 let Bez omezení 50 + 

Litva (2004 Nikdo Pracující Bez omezení Důchodci 

Polsko (1999) < 30 let 30 – 50 let 12 měsíců 50 + 

Rumunsko (2004) < 35 let 35 – 45 let 4 měsíce 46 + 

Slovensko (2005) Vstupující na trh práce Jiţ pracující 18 měsíců Nikdo 

Švédsko (1999) < 62 let nikdo - 62 + 

Zdroj: ČS, vlastní zpracování 

Z hrubé mzdy zaměstnance ve všech zemích OECD je sraţena daň z příjmu 

fyzických osob a sociální a zdravotní pojištění. V České republice je důchod očištěn od daně 

z příjmu, tudíţ lze říci, ţe důchod je vyplácen jiţ v čisté podobě. U náhradového poměru  

je tak vhodné porovnávat důchod k čisté mzdě. V následující Tab. 4.49 je zobrazen čistý 

náhradový poměr, kde je srovnán příjem penzistů v porovnání s příjmem před odchodem  

do penze ve vybraných zemích. V příjmu penzistů je jiţ také započítán příjem z úspor. 
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Tab. 4.49 Čistý náhradový poměr ve vybraných zemích, údaje za rok 2011 

Země Medián 
Výše dosahovaného příjmu (násobek průměrné mzdy) 

0, 5 1 1, 5  

Česká republika 72, 5 94, 0 64, 4 48, 9 

Dánsko 94, 5 131, 9 89, 8 80, 8 

Finsko 64, 8 72, 0 65, 2 64, 4 

Francie 60, 8 69, 4 60, 4 53, 1 

Maďarsko 99, 5 96, 3 106, 0 103, 2 

Německo 58, 4 55, 6 57, 9 57, 2 

Polsko 68, 2 68, 1 68, 2 68, 3 

Rakousko 89, 9 91, 3 89, 9 84, 6 

Řecko 110, 3 113, 6 111, 2 106, 8 

Slovensko 72, 9  68, 3 74, 5 76, 7 

Španělsko 84, 5 82, 3 84, 9 85, 4 

Švýcarsko 66, 4 78, 6 64, 1 46, 2 

USA 53, 4 63, 8 50, 0 46, 6 

Velká Británie 48, 0 67, 5 41, 5 30, 5 

Zdroj: OECD, vlastní zpracování 

 Srovnání výše úspor na penzi ve veřejném a soukromém sektoru v rámci vybraných 

zemí je uvedeno v Grafu 4.6. Česká republika nemá ve skutečnosti vytvořeny úspory ani  

ve veřejném, ani v soukromém sektoru. 

Graf 4.6 Úspory na penzi, v % HDP 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

V českém důchodovém systému, který stojí na průběţném pilíři, nejsou tvořeny 

úspory na budoucí výplaty penzí občanům v důchodovém věku. V soukromém sektoru sice 

prostřednictvím III. pilíře úspory zčásti tvořeny jsou, ty se však na reálné výplatě penzí 

podílejí zanedbatelnou částí. Systém důchodového zabezpečení je ve spoustě zemí rozloţen 

mezi veřejný a soukromý sektor. Důraz kladený na jednotlivé části sektoru je však odlišný.  
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Reálný výnos penzijních systémů je v současné době v České republice nízký,  

ve srovnání se Slovenskem, Bulharskem, Chorvatskem, Polskem a Maďarskem je však 

v průměru. Výnosy českých penzijních fondů v rámci II. pilíře by se měly zvýšit 

implementací právě výše zmíněných penzijních fondů, jejichţ strategie nebudou jiţ 

limitovány a omezovány do takové míry, jako je tomu doposud. Srovnání výnosů penzijních 

fondů v České republice a v dalších vybraných zemích je provedeno v následujícím Grafu 4.7. 

Graf 4.7 Reálný výnos penzijních fondů za období 2004 – 2010, v % 

 

Zdroj: APF, HN, Reuters, vlastní zpracování 

4.7.1 Zkušenosti s penzijními systémy v zahraničí 

Penzijní systémy v zahraničí se liší. Můţeme shledat velice dobře fungující systémy, 

ale také systémy silně problematické. Příklady můţeme nalézt i u našich sousedů, například 

na Slovensku, kde v  roce 2005 provedla pravicová vláda Mikuláše Dzurindy ambiciózní 

penzijní reformu se zavedením druhého pilíře, do něhoţ začali účastníci odvádět 9 % své 

hrubé mzdy. V roce 2005 se do systému zapojilo neuvěřitelných 1,5 milionu občanů. V roce 

2009 byl zrušen povinný vstup těch, kteří poprvé vstupovali na trh práce, a nový přírůstek 

klientů klesl téměř na nulu. Od ledna 2012 byl proto opět zaveden automatický enrollment.  

Stabilitu nové penzijního systému dokáţe posílit i úplně podlomit daná politická 

situace. Tyto zkušenosti lze opět vidět na Slovensku, kde vláda Roberta Fica uţ dvakrát 

otevřela systém a vyzvala Slováky k odchodu zpět do průběţného systému. Těmito kroky 

naprosto ohrozila stabilitu a důvěryhodnost systému. Tato vláda dále výrazně omezila limity 

investování správcovských společností a fondy tak zavedly jen konzervativní investiční 

strategie, coţ naprosto omezilo výnosy a takto nastavené parametry ve své podstatě  

jiţ postrádají účel dlouhodobého spoření na stáří prostřednictvím druhého pilíře. Od dubna 

roku 2012 byly opět limity investování uvolněny. Důvěryhodnost občanů neposílily ani 

negativní zkušenosti se znárodněním soukromých úspor v Maďarsku, kdy účastníci II. pilíře 
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museli povinně své úspory převést do průběţného systému. Občané Maďarska se hromadně 

obrátili na Evropský soud pro lidská práva. 

Zkušenosti říkají, ţe úspěšný důchodový systém musí správně kombinovat tři pilíře. 

V rámci I. pilíře musí být do jisté míry zachován PAYG, kdy část sociálního pojištění z hrubé 

mzdy jde na účet státu. U druhého pilíře jde část sociálního pojištění na účet společnosti. Třetí 

pilíř musí plnit dobrovolného spoření podporovaného státem pomocí daňových úlev  

a příspěvků. Dobře fungující systém však musí v čase procházet transformací, aby byl 

dlouhodobě udrţitelný. Existují studie zabývající se srovnáváním penzijních systémů.  Dobře 

fungující systém lze pozorovat v Austrálii či Nizozemí. Hodnotí se na základě váţeného 

průměru indikátorů adekvátnosti, udrţitelnosti a integrity. Na relativně dobré úrovni je ještě 

penzijní systém ve Švýcarsku či Velké Británii. Značná rizika systému vykazuje Polsko, 

USA, Francie či Německo. 

4.8 Zhodnocení penzijní reformy  

Penzijní reforma představuje pro kaţdého občana České republiky významné 

rozhodnutí. Rozhodnutí, které bude nevratné a můţe významně ovlivnit budoucnost kaţdého 

jedince. V rámci této kapitoly jsou rozebrány dosaţené výsledky výše aplikovaných analýz  

a dále je provedeno zhodnocení vybraných aspektů důchodové reformy v České republice. 

4.8.1 Zhodnocení výsledků na základě jednotlivých analýz  

Analýza důchodové reformy v rámci diplomové práce vede k závěru, ţe druhý pilíř 

nabízí nejvhodnější variantu tvorby úspor na stáří ve své samotné podobě či v kombinaci 

s podílovými fondy pro občany ve věku 25 a 35 let. Ve věku 45 let jiţ roste význam také 

alternativních forem tvorby úspor na stáří neţ pouhé vyuţití II. pilíře. V tomto případě však 

bude hrát významnou roli nejen příjem jedince, ale také výnos jednotlivých produktů včetně 

dodatečného zvýhodnění v podobě příspěvků zaměstnavatele v případě vyuţití dobrovolného 

III. pilíře. Ve věku 55 let se naopak plně projeví význam třetího pilíře pro doplňkové penzijní 

spoření, kterého mohou občané vyuţit samostatně, případně u vyšší příjmové skupiny 

v kombinaci s druhým pilířem důchodového systému. 

Hodnocené varianty zabezpečení adekvátního ţivotního standardu pro všechny 

věkové a příjmové skupiny obyvatelstva jsou zaloţeny na volbě vhodné investiční strategie 

s odpovídající volbou investičních horizontů pro jednotlivé typy penzijních fondů v rámci  

II. pilíře.  Při této volbě dochází k maximálnímu vyuţití dlouhodobého zhodnocování pomocí 
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finančních trhů v podmínkách minimalizace investičního rizika díky dlouhodobosti investice 

a zároveň včasné konzervace prostředků před dosaţením důchodového věku. Veřejnost by se 

tak měla vyvarovat nevhodné volby investiční strategie. 

Ze zkušeností ostatních států, které jiţ mají druhý pilíř zavedený delší dobu, vyplývá, 

ţe bude nutné umoţnit jednotlivé parametry systému průběţně upravovat tak, aby 

reflektovaly aktuální vývoj systému a zároveň eliminovaly moţná rizika s ním spojená. 

Zavedení systému bude bezesporu představovat tlak na státní rozpočet, jelikoţ bude 

nutné vykrýt propad díky vyvedení části prostředků ve prospěch druhého pilíře. Tyto náklady 

transformace ale budou dočasné a význam druhého pilíře se plně projeví za dvacet let, kdy 

dnešní střední generace dosáhne důchodového věku a jejich příjmy budou diverzifikovány 

mezi stát a soukromé subjekty, čímţ začne prudce klesat tlak na státní rozpočet díky niţší 

výplatě státních penzí.  

Celá transformace penzijního systému sice přinese dluh v současné době, ale 

postupně povede k udrţitelnému stavu důchodového účtu v budoucnu. Předejde tak opačnému 

scénáři setrvání u současného systému, který jiţ dluh sám o sobě generuje, a vyčkání na 

situaci, kdy dluh důchodového účtu dosáhne výše, která neumoţní zásahy bez vzniku 

kritických scénářů ohroţení budoucí generace penzistů.  

Závěrem lze říci, ţe vstoupit do II. pilíře by měla nejen ta část veřejnosti, pro kterou 

výsledkem analýzy individuální situace bude přínos vstupu do II. pilíře, ale zejména část 

veřejnosti disponující znalostmi investování na finančních trzích, která dokáţe vyuţít 

potenciálu dlouhodobého investování do podílových fondů s dynamickou investiční strategií.  

Analýza v rámci této diplomové práce byla provedena ze strany prospěchu systému 

pro účastníky a za předpokladu zájmu obyvatel budovat si úspory na penzi. Varianta 

upřednostnění současné spotřeby před úsporami na důchodový věk a její dopady zde nebyla 

zohledněna. 

4.8.2 Zhodnocení aspektů důchodové reformy 

V této kapitole jsou rozebrány jednotlivé aspekty nového důchodového systému, 

které by neměly být opomenuty a mohly by vést k lepší efektivitě a stabilitě systému.  

Předmět dědění je velkým přínosem pro účastníky II. pilíře. Zejména i lidé 

s výrazně nadprůměrně vysokými příjmy, kteří se II. pilíře nemusí zúčastnit, jelikoţ 
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neexistuje jasný impuls, proč by měli být závislí na státu, kdyţ si dokáţí naspořit na své stáří 

sami jiným způsobem, by měli zváţit předmět dědění úspor v případě úmrtí ve spořící fázi. 

Výše poplatků bude významným měřítkem úspěchu reformy, jelikoţ bude 

ovlivňovat zhodnocení úspor. Je dokázáno, ţe pod velkým konkurenčním tlakem jsou 

společnosti v zahraničí schopny spravovat prostředky se ziskem i s provizí mezi 0,1 – 0,5 %.   

V zákonech o budoucích produktech důchodové reformy u II. i III. pilíře  

je zakotveno, ţe prodej bude moci zprostředkovat pouze ten, kdo sloţí zkoušky odborné 

znalosti. Povinnost sloţit tyto zkoušky je od roku 2014, kdy jiţ vyprší termín rozhodnutí pro 

jedince ve věku nad 35 let. Díky odborníkům apelujícím na zástupce MF a ČNB, se zkoušky 

budou s největší pravděpodobností skládat od poloviny roku 2013. To však umoţní 

zprostředkovatelům klást tlak na občany ohledně výhodnosti vstupu do II. pilíře bez prokázání 

odborné způsobilosti. Nekalé praktiky a neodbornost mohou vést ke špatné pověsti trhu  

a k účelové krátkodobé tvorbě firem za účelem profitu na této mezeře systému. Problémy pak 

mohou vznikat, pokud bude občan díky nekorektnímu jednání prodejců smluv v rámci  

II. pilíře poškozen nebo dojde k tomu, ţe daný prodejce nesloţí zkoušku odbornosti.  

Pro úspěšnou implementaci důchodové reformy je potřeba začít nejdříve u důkladné 

informovanosti veřejnosti.  Poté lze zavádět reformu, kde si můţe kaţdý občan sám 

racionálně zhodnotit dopady pro něho samotného. Informovanost by měla být podpořena 

podrobnými pomůckami a dostupnými systémy. Vyšší informovanost by znamenala, ţe lidé 

nad hranicí 35 let věku, kteří budou mít na rozhodnutí 6 měsíců, by vstoupili do II. pilíře 

v hojnějším počtu. Pokud by měla veřejnost podrobné informace o novém penzijním systému, 

mohlo by se předejít manipulaci a jednostranné kritice ze strany odpůrců systému a vládní 

opozice. 

Z hlediska finanční negramotnosti české veřejnosti by měl být v rámci II. pilíře 

nabízen také státní fond, jehoţ diverzifikace by byla v celosvětovém měřítku a pasivně tak 

investoval do akcií a dluhopisů po celém světě, čímţ by se sníţily jeho náklady a představoval 

by příleţitost a jistotu pro občany bez zkušeností s investováním. Další fondy by mohli 

vyuţívat jedinci, kteří se v oblasti finančních trhů pohybují a umí vyuţít jeho potenciálu. 

Pro funkčnost systému by měla být zajištěna konzistentnost a stabilita systému, 

která by odolala výkyvům na české politické scéně a nedošlo tak například k relativně moţné 

situaci zrušení II. pilíře opozicí. Pro naplnění tohoto předpokladu by však musel existovat 

konsenzus týkající se penzijní reformy.  
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Vládou by měly být zajištěny jasné zdroje příjmů pro financování penzijní 

reformy. Jestliţe má být pokryta příjmem z DPH, měla by tak vláda zajistit, aby i příští vlády 

sdílely tuto myšlenku a nedestabilizovaly nově nastartovaný, a tím i velice citlivý systém. 

Snahou investičních společností bylo lobbovat o nastavení parametrů reformy, které 

by jim umoţnilo maximalizaci zisku. Prvotní ohlasy o nevýhodnosti reformy, která přináší 

vysoké náklady spojené se zaloţením nových fondů, se ukázaly jako neopodstatněné. Všech 

devět tuzemských penzijních fondů podaly žádost k ČNB o povolení k činnosti penzijní 

společnosti a k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu 

a připojí se tak k účasti ve II. i III. pilíři. Zájem vyjádřily i další společnosti.  

Povinný vstup do II. pilíře představuje jednodušší kvantifikovatelnost dopadů  

a predikovatelnost, ale také přináší povinnost spekulovat na růst finančních instrumentů. 

Nepanuje tak úplná shoda v přesvědčení, ţe je vhodné nutit všechny občany k tomuto kroku. 

Nepovinný vstup pak představuje příleţitost pro uvědomělé a informované občany  

a podporuje jeho význam. Povinnost vstupu by ale měla být zavedena pro jedince nově 

vstupující na trh práce, kdy by měli moţnost v určitém termínu ze systému vystoupit. 

Zejména pro mladou generaci totiţ druhý pilíř představuje moţnost zajištění svého stáří. 

II. pilíř s sebou nese všechna rizika kapitálových trhů, kterých si všichni účastníci 

musí být vědomi a tato rizika by měla být všem účastníkům objasněna a zdůvodněna. 

 V budoucnu by měla být zvýšena podpora spoření ze strany zaměstnavatelů, 

jelikoţ III. pilíř bude důleţitý pro zabezpečení stáří pro starší generaci. Naopak z hlediska 

vyššího zhodnocení by mohla být v budoucnu provedena implementace účasti zaměstnavatele 

ve druhém pilíři pomocí daňových úlev. 

Pro efektivnost investic u mladších klientů by neměly být doporučovány 

konzervativní strategie ve fondovém pilíři na základě zkušeností s investováním na finančních 

trzích. Měla by se posuzovat hlavně doba do dosaţení důchodového věku pro účely vyššího 

zhodnocení díky dynamických strategií a zároveň minimalizace rizika v dlouhodobém 

časovém horizontu. 

Posledním námětem je moţnost navýšení příspěvku do II. pilíře. 3 % z průběţného 

systému jsou v takové výši, aby nebyla ohroţena stabilita průběţného systému. Vyšší 

příspěvek by v dlouhodobém horizontu znamenal akumulaci většího objemu úspor.  

Pro český stav důchodového systému je však podstatné, ţe systém je ve své základní 

podobě připraven ke spuštění k 1. 1. 2013.  
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5 Závěr 

Důchodová reforma představuje východisko zabezpečení budoucích výplat penzí. 

Její zavedení a následná stabilizace nebude snadná, její vývoj bude dlouhodobý, náročný  

a nákladný. Vládní návrhy na úpravy důchodového systému a provedení reformy jsou  

ze strategického pohledu směřovány správným směrem a budou zvyšovat pravděpodobnost 

dlouhodobé udrţitelnosti penzijního systému a veřejných financí České republiky jako celku.  

Cílem diplomové práce byla analýza důchodového systému v České republice  

za účelem zhodnocení parametrů reformního systému, doporučení na úpravu systému vedoucí 

k vyšší efektivitě a stabilitě a tvorby rozhodovacích kritérií pro volbu účasti jedinců  

ve II. pilíři důchodového systému na základě prospěchu pro vlastní zajištění stáří. 

 V první teoretické části byla provedena podrobná charakteristika důchodových 

systémů včetně důvodů pro provedení důchodové reformy. 

 Druhá část práce byla zaměřena na popis parametrů navrhované reformy 

důchodového systému, ze kterého následně vychází aplikačně – ověřovací část.  

 Ve třetí aplikační části bylo nejprve provedeno sestavení portfolia důchodových 

fondů v rámci II. pilíře a výpočet průměrného zhodnocení. To bylo po očištění od poplatků 

vyuţito v následující analýze moţností tvorby úspor pro zajištění stáří, kde byly hodnoceny 

vybrané investiční varianty pro dosaţení nejvyšší budoucí hodnoty investic při dosaţení 

důchodového věku. Následně byly analyzovány další aspekty týkající se reformy 

důchodového systému v České republice včetně komparace se zahraničím. Závěrem této části 

bylo provedeno zhodnocení dosaţených výsledků a vybraných parametrů penzijní reformy.  

Na základě provedené analýzy lze říci, ţe nový důchodový systém v České republice 

umoţní zajistit adekvátní ţivotní úroveň pro budoucí penzisty. V aplikační části bylo zjištěno,  

ţe provedení důchodové reformy je zaměřeno zejména na mladou generaci. Přínos II. pilíře 

byl zjištěn pro všechny jedince ve věku 25 let bez ohledu na příjmovou skupinu, do které 

spadají, jelikoţ zde dochází k vyuţití potenciálu finančních trhů z dlouhodobého hlediska. 

Význam II. pilíře stoupá s růstem mzdy a klesá se zkracující se délkou dosaţení důchodového 

věku a ve své podstatě umoţní zajištění stability důchodového systému i v budoucnu. 

K zajištění dostatečné rezervy na stáří je nutné spořit alespoň 5 % hrubé mzdy,  

a to co nejdelší dobu. Druhý pilíř reformovaného penzijního systému tuto moţnost přináší  

a záleţí jen na české veřejnosti a politické jednotnosti, jak se k této příleţitosti postaví. 
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APF  Asociace penzijních fondů 

ČNB  Česká národní banka 

ČSSZ  Česká správa sociální zabezpečení 

ČSÚ  Český statistický úřad 

ECB  Evropská centrální banka 

EFFS  Evropský fond finanční stability 

EIB  Evropská investiční banka 

ES  Evropská společenství 

EU  Evropská unie 

HICP  Harmonizovaný index spotřebitelských cen 

HN  Hospodářské noviny 

KP  Konvergenční program  

MF  Ministerstvo financí 

MFI  Mezinárodní finanční instituce 

MMF  Mezinárodní měnový fond 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

OECD  Organization for economic cooperation development 

OSVČ  osoba samostatně výdělečně činná 

PES  Poradní a expertní sbor 

PRIBOR Prague interbank offer rate 

SB  Světová banka 

TER  Total expense ratio 

ÚS  Ústavní soud 
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Příloha č. 1 - Penzijní výpočtový vzorec v přechodném období 

Nové parametry penzijního výpočtového vzorce v I. pilíři v přechodném období 

 30. 9. 2011 2012 2013 2014 2015 

Maximální vyměřovací základ pro 

pojistné 
400 % PM 400 % PM 400 % PM 400 % PM 400 % PM 

Rozhodné období Celoţivotní Celoţivotní Celoţivotní Celoţivotní Celoţivotní 

Základní výměra 9 % PM 9 % PM 9 % PM 9 % PM 9 % PM 

Zápočet za kaţdý rok pojištění 1, 5 % 1, 5 % 1, 5 % 1, 5 % 1, 5 % 

1. Redukční hranice 44 % PM 44 % PM 44 % PM 44 % PM 44 % PM 

2. Redukční hranice 116 % PM 116 % PM 116 % PM 116 % PM 400 % PM 

Zápočet do 1. Redukční hranice 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Zápočet do 2. Redukční hranice 29 % 28 % 27 % 26 % 26 % 

Zápočet nad 2. Redukční hranici 13 % 16 % 19 % 22 % 0 % 

Zdroj: MPSV 
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Příloha č. 2 - Základní termíny a lhůty důchodové reformy 

Základní termíny a lhůty důchodové reformy v České republice 

III. PILÍŘ 

Transformace současných penzijních fondů 

Ţádost o převod prostředků k jinému penzijnímu fondu 

lze podat: 
Do 28. Února 2012 

Uzavřít smlouvu o penzijním připojištění se státním 

příspěvkem lze: 

U většiny penzijních fondů se předpokládá 

rozhodným dnem 30. listopad 2012 

Ţádost o dávku z penzijního připojištění se státním 

příspěvkem nelze podat: 

U většiny penzijních fondů nebude moţné poţádat o 

dávku v prosinci 2012 

Změna v poskytování státního příspěvku u penzijního 

připojištění se státním příspěvkem 
Od ledna 2013 

Doplňkové penzijní připojištění 

Uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření lze: Nejdříve od 1. ledna 2013 

II. PILÍŘ 

Lidé starší 35 let Nejpozději do 1. července 2013 

Lidé ve věku 18 let – 35 let 
Nejpozději do konce kalendářního roku, ve 

kterém dosáhnou 35 let 

Lidé starší 35 let, kteří k 1. lednu 2013 nejsou 

poplatníky pojistného na důchodové spoření 

Do 6 měsíců ode dne, od kterého byli poprvé od  

1. ledna 2013 poplatníky pojistného na důchodové 

pojištění 

Zdroj: MFČR, vlastní zpracování 
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Příloha č. 3- Sloţení portfolia a zhodnocení důchodových fondů 

Rozložení portfolia a zhodnocení Důchodového fondu státních dluhopisů, v % 

Fond státních dluhopisů 

 
Podíl Zhodnocení 

Výsledné 

zhodnocení 

Dluhopisy ČR, ČNB 50 3, 17 1, 585 

Nástroje peněţního trhu ČR, ČNB 20 1, 77 0, 354 

Dluhopisy OECD, MFI (rating A+)
36

 20 4 0, 8 

Vklady u regulované banky 5 0, 25 0, 0125 

Řízení likvidity, měnového, úrokového rizika 5 0, 25 0, 0125 

Suma 100 
 

2, 76 

Rozložení portfolia a zhodnocení Konzervativního důchodového fondu, v % 

Konzervativní fond 

 
Podíl Zhodnocení 

Výsledné 

zhodnocení 

Dluhopisy ČR, členského státu nebo jejich CB (rating A+) 35 3, 17 1, 1095 

Nástroje peněţ. trhu ČR, čl. státu, OECD (rating A-1) a jejich CB 15 1, 77 0, 2655 

Dluhopisy OECD, MFI (rating A+) 15 4 0, 6 

Řízení likvidity, měnového, úrokového rizika 5 0, 25 0, 0125 

Dluhopisy nečlenských zemí (rating A+) 15 4, 2 0, 63 

Nástroje peněţního trhu nečlenských zemí (rating A-2) 5 1, 95 0, 0975 

Cenné papír podílových fondů (dle § 47 zákona č. 426/2011) 10 5 0, 5 

Suma 100 
 

3, 22 

Rozložení portfolia a zhodnocení Vyváženého důchodového fondu, v % 

Vyvážený fond 

 
Podíl Zhodnocení 

Výsledné 

zhodnocení 

Dluhopisy ČR (rating A+) 15 3, 17 0, 4755 

Dluhopisy OECD, MFI (rating A-) 15 5, 20 0, 78 

Dluhopisy nečlenských zemí (rating A-) 11 5, 20 0, 572 

Nástroje peněţního trhu ČR, OECD (rating A-2) 7 1, 77 0, 1239 

Nástroje peněţního trhu nečlenských zemí (rating A-2) 7 1, 95 0, 1365 

Řízení likvidity, měnového, úrokového rizika 5 0, 25 0, 0125 

Akcie 30 12, 00 3, 6 

Cenné papíry standardních fondů 10 8, 00 0, 8 

Suma 100 
 

6, 50 

 

 

                                                 
36

 Hodnota ratingu dle ratingové agentury S&P.  
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Rozložení portfolia a zhodnocení Dynamického důchodového fondu, v % 

Dynamický fond 

 
Podíl Zhodnocení 

Výsledné 

zhodnocení 

Dluhopisy ČR (rating A+) 5 3, 17 0, 1585 

Dluhopisy OECD, MFI (rating BBB) 9 6, 20 0, 558 

Dluhopisy nečlenských zemí (rating BBB) 8 6, 20 0, 496 

Nástroje peněţního trhu ČR, OECD (rating A-3) 4 1, 77 0, 0708 

Nástroje peněţního trhu nečlenských zemí (rating A-3) 3 1, 95 0, 0585 

Řízení likvidity, měnového, úrokového rizika 3 0, 25 0, 0075 

Akcie 50 12, 00 6 

Cenné papíry fondů kolektivního investování 18 8, 00 1, 44 

Suma 100 
 

8, 79 
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Příloha č. 4 - Analýza úspor na zajištění stáří pro rozhodnutí o vstupu do II. 

pilíře  

 Analýza úspor pro zajištění stáří a rozhodnutí o způsobu tvorby úspor je provedena 

pro čtyři příjmové skupiny obyvatelstva, a to pro výši mzdy na úrovni 0, 5 násobku průměrné 

mzdy, průměrné mzdy, 1, 5 násobku průměrné mzdy a 2 násobku průměrné mzdy. V rámci 

těchto skupin jsou sledovány věkové skupiny s věkovou hranicí 25, 35, 45 a 55 let. 

Postupováno bylo dle následujícího pořadí: 

1. vyčíslení výše státní penze při vyuţití II. pilíře nebo bez jeho vyuţití, rozdíl 

mezi těmito penzemi a kumulovaný rozdíl, o který jedinec přijde při čerpání 

důchodu v očekávané délce 20 let, 

2. stanovení budoucí hodnoty úspor při setrvání v I. pilíři a vlastní investici 2 %  

do podílového fondu a stanovení budoucí hodnoty úspor ve fondovém pilíři také 

při vlastní investici 2 %, ovšem i s vyvedenými 3 % mzdy. Od budoucí hodnoty 

ve fondovém pilíři je dále odečtena ztráta sníţené státní penze po dobu 20 let, 

3. dále je propočtena varianta, kdy účastník setrvá v průběţném pilíři a 2 % mzdy 

si bude spořit v doplňkovém pilíři penzijního připojištění, bude vyuţívat daný 

státní příspěvek a různý příspěvek zaměstnavatele formou % vlastního 

příspěvku. Je uvaţováno se třemi různými výnosy penzijního fondu, 

4. poté je uvaţováno, ţe si účastník bude spořit 5 % mzdy. Nejprve je uvedena 

výše celkových úspor v podílových fondech, 

5. následuje kombinace II. a III. pilíře, kdy klient odvádí vlastní 2 % do opt – outu 

a zbylá 3 % spoří v penzijním fondu. Ve II. pilíři je také obsaţen odvod 3 % 

z průběţného systému. Celková vlastní investice je 5 %, uvaţovány jsou dvě 

varianty výnosu, 

6. předchozí varianta je dále modifikována o to, ţe účastník v rámci II. pilíře 

odvede 2 % (3 % mu vyvede stát z průběţného systému) a zbylá 3 % investuje 

do podílových fondů na základě individuální investiční strategie, 

7. poslední variantou je vyuţití pouze I. pilíře, kde jsou úspory tvořeny ve výši 5 % 

v rámci penzijního připojištění se státním příspěvkem a procentním příspěvkem 

zaměstnavatele. Zpracovány jsou tři varianty výnosu. 

Podrobné výpočty budoucích hodnot podle výše zhodnocení a investičních horizontů 

včetně uvedených příspěvků účastníka, státních příspěvků a příspěvků zaměstnavatele jsou 

uvedeny v přiloţeném CD. Ve výpočtech není zohledněn vliv inflace.
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Příloha č. 5 - Model růstu prostředků ve finančním systému 

Roční odvod na spoření do II. pilíře, v Kč 

Rok Roční odvod na důchodové spoření 

2013 37 223 247 179 

2014 41 764 483 335 

2015 46 859 750 302 

2016 52 576 639 838 

2017 58 990 989 899 

2018 66 187 890 666 

2019 74 262 813 327 

2020 83 322 876 553 

2021 93 488 267 493 

2022 104 893 836 127 

 

Celková výše zhodnocených (4 %) prostředků ve II. pilíři  

Rok Prostředky ve II. pilíři 

2013 38 712 177 066 

2014 83 695 726 817 

2015 135 777 696 203 

2016 195 888 509 483 

2017 265 074 679 357 

2018 344 513 072 824 

2019 435 526 921 597 

2020 539 603 790 077 

2021 658 415 739 873 

2022 793 841 959 040 

 

Fondy kolektivního investování, v mld. Kč 

Rok Aktiva Roční nárůst Aktiva celkem 

2013 112 0 112, 000 

2014 119 1, 060 118, 720 

2015 126 1, 066 126, 556 

2016 133 1, 072 135, 668 

2017 141 1, 078 146, 250 

2018 150 1, 084 158, 535 

2019 159 1, 090 172, 803 

2020 168 1, 096 189, 392 

2021 179 1, 102 208, 710 

2022 189 1, 108 231, 250 
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Výše aktiv bankovního sektoru, v mld. Kč 

Rok Aktiva v bankovním sektoru 

2013 4 611 

2014 4 888 

2015 5 181 

2016 5 492 

2017 5 821 

2018 6 171 

2019 6 541 

2020 6 933 

2021 7 349 

2022 7 790 

 

Aktiva současných zakonzervovaných fondů, v Kč 

 
Počet účastníků  

(konzervace) 
Průměrný příspěvek 

Aktiva penzijních 

fondů 

Aktiva penzijních 

fondů  

(navýšení o výnosy) 

2013 4 690 000 600 70 350 000 000 71 757 000 000 

2014 4 690 000 612 71 025 360 000 72 445 867 200 

2015 4 690 000 624, 2 71 714 227 200 73 148 511 744 

2016 4 690 000 636, 7 72 416 871 744 73 865 209 179 

2017 4 690 000 649, 5 73 133 569 179 74 596 240 562 

2018 4 690 000 662, 4 73 864 600 562 75 341 892 574 

2019 4 690 000 675, 7 74 610 252 574 76 102 457 625 

2020 4 690 000 689, 2 75 370 817 625 76 878 233 978 

2021 4 690 000 702, 9 76 146 593 978 77 669 525 857 

2022 4 690 000 717, 1 76 937 885 857 78 476 643 574 
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Příloha č. 6 - Predikce MPSV na vývoj důchodového systému 

Vývoj bilance důchodového systému v % HDP 

 

Zdroj: MPSV 

Dopad růstu důchodového věku z 63 na 65 let na bilanci důchodového systému % HDP 

 
Zdroj: MPSV
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Srovnání aktiv II. pilíře v % HDP 

 
Zdroj: MPSV 

Srovnání transformačního deficitu v % HDP 

 

Zdroj: MPSV 

Var I: 

• sníţení sazby do I. pilíře o 3 p. b. povinně pro všechny osoby mladší 31 resp. 41 let a její placení do II. pilíře, 

• proporcionální sníţení důchodu z I. pilíře, který je doplněn důchodem ze II. pilíře. 

Var II: 

• zavedení II. pilíře (nad současný I. pilíř) se sazbou 3 % VZ doplněnou státní podporou ve výši 3% VZ pro 

osoby mladší 31 resp. 41 let. 

Var III: 

• zavedení II. pilíře volbou, 

• sazby 25 + 3 + 3 s proporcionální sníţením důchodu z I. pilíře. 

 


