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Anotace 

V předložené práci je zpracován stručný přehled systému sociálního zabezpečení 
v České republice se zaměřením na analýzu jeho jedné části, a to důchodového pojištění. 
V první části je zmíněna historie, systém práva a formy sociálního zabezpečení, dále 
okolnosti a faktory ovlivňující jeho úroveň. V druhé části je podrobně zpracováno 
důchodové pojištění, penzijní připojištění a dále pak připravovaná reforma systému 
důchodového pojištění. Třetí část práce je věnována zhodnocení systému důchodového 
pojištění, jeho změnám a názorům obyvatel, které vyplynuly z výzkumu veřejného mínění. 
V závěrečné části je zmíněna nevyhnutelnost a nezbytnost provedení změn v systému, 
jejich úskalí a výhledy do budoucna. 

 

 

Klí čová slova: sociální zabezpečení, důchodové pojištění, penzijní připojištění, důchodová 
reforma  

 

 

 

 

Summary 

The presented piece of work is dealing with a brief summary of the welfare system 
in the Czech Republic. It is mainly focused on an analysis of one of its parts: the pension 
scheme. The first part relates to its history, its legal system and forms of social security 
administration as well as circumstances and factors influencing its level. The second part 
describes the pension scheme and the contributory pension scheme in detail as well as the 
forthcoming reform of the system of pension scheme. The third part is devoted to 
evaluation of the pension plan, its changes and public opinion,  based on a public opinion 
poll. The closing part concerns the inevitableness and necessity of changes, which should 
be carried out in the system, their difficulties and future prospects. 
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1. Úvod 

Téma sociálního zabezpečení, konkrétně důchodového pojištění, jsem si zvolila z 
více důvodů. Před rodičovskou dovolenou jsem pracovala deset let na Okresní správě 
sociálního zabezpečení v Chomutově a s problematikou v této oblasti jsem přicházela 
denně do styku. V České republice se již delší dobu hovoří o nutnosti zásadně změnit 
důchodový systém. Z odborného pohledu je nutné se zabývat otázkou, zda dnešní 
důchodový systém je dlouhodobě finančně udržitelný a zda bude schopen v budoucnu 
zajistit stáří bez sociálního ohrožení u obyvatel závislých na jediném příjmu, tedy důchodu. 
Jde o téma velmi citlivé a po odborné stránce složité (změny v systému jsou mířeny do 
daleké budoucnosti) a v neposlední řadě i politické (obecně se preferují kratší cíle). Navíc 
jde o téma, které je v poslední době aktuální a týká se bezprostředně každého z nás.  

Cílem mé bakalářské práce je podat stručný přehled systému sociálního 
zabezpečení v České republice s podrobnou analýzou jedné části tohoto systému - 
sociálního pojištění, konkrétně důchodového pojištění. Zbývající dvě stejně důležité části 
představuje sociální pomoc a dávky státní sociální podpory a jako celek se tento systém 
uplatňuje coby jeden z nejdůležitějších nástrojů sociální politiky v našem státě. 
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2. Význam sociálního zabezpe čení 

2.1 Historie 

Sociální zabezpečení jako takové je poměrně mladou institucí, začalo se 
konstituovat jako ustálená organizace až na přelomu 19. a 20. století. Některé prvky,  
z nichž se později vyvinulo ucelené sociální zabezpečení, se však objevují daleko dříve.  

Zárodky budoucího uceleného systému sociálního zabezpečení můžeme najít např. 
v podpůrných spolcích tovaryšů, které ve svých stanovách obsahovaly vzájemné závazky 
k přispívání pro práceneschopné členy spolků, pozůstalé vdovy i sirotky. Dále se pak 
počátky objevují v podpůrných bratrstvech horníků, tzv. bratrských pokladnách, které 
fungovaly na principu příspěvků, nejdříve nahodilých a dobrovolných, později povinných. 
Dalším krokem je vznik tzv. pojišťovacích spolků, které se nejprve utvářely na 
svépomocném základě, později nabývaly charakter organizovaných pojišťovacích soustav. 
Vedle pojišťovacích spolků se objevovaly postupně i soukromé pojišťovny. 

Moderně organizované sociální pojištění se objevuje v Německu ve 2. polovině 19. 
století a je spojeno s politikou německého kancléře Bismarcka. Jeho koncepce sociálního 
pojištění je bez ohledu na cíle, které sledovala, moderním pojetím a obsahuje mnohé 
prvky, které se staly základem pro pozdější vytváření soustav sociálního zabezpečení ve 
světě. Soustava sociálního pojištění zahrnovala pojištění nemocenské, úrazové a invalidní, 
včetně pojištění starobního. Byla budována jako povinná ochrana proti určitým sociálním 
rizikům, zejména úrazu a trvalé výdělečné neschopnosti. K provádění soustavy sociálního 
pojištění byly vytvářeny zvláštní organizace – pojišťovací pokladny. 

Do současné podoby se důchodové systémy konstituovaly zejména po druhé 
světové válce. 

První polovina dvacátého století byla poznamenána traumatizujícími událostmi 
(dvě světové války, krize třicátých let), které za sebou zanechaly zdevastované ekonomiky, 
inflací znehodnocené finance, nesmírné fyzické i psychické utrpení všech obyvatel, 
chudobu a nedostatek. Je proto vcelku logické, že financování důchodových systémů 
bylo zavedeno jako průběžné (pay-as-you-go), kdy generace v ekonomicky aktivním 
věku přispívá na generaci, která již z objektivních důvodů nemůže být silně ekonomicky 
výkonná. 

2.2 Systém práva sociálního zabezpe čení 

Právo sociálního zabezpečení je vnitřně velmi členité a bohatě strukturované. Jeho 
složitost a komplikovanost je dána především množstvím sociálních událostí, při nichž se 
poskytuje hmotné zabezpečení či jiná pomoc, a pestrostí forem, v nichž se realizuje. 
V současné teorii práva sociálního zabezpečení se v souvislosti s jeho členěním 
hovoří o systémových součástech práva sociálního zabezpečení, jedná se o sociální 
pojištění, státní sociální podporu a sociální pomoc. 
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2.2.1 Sociální pojišt ění 

Sociální pojištění řeší takové sociální situace na něž se lze dopředu připravit, a to 
ve smyslu odkladu části finančních prostředků k řešení budoucí sociální situace, jako je 
ztráta zaměstnání (pojištění v nezaměstnanosti), ztráta zdraví (pojištění zdravotní), 
krátkodobá ztráta pracovní schopnosti (pojištění nemocenské), dlouhodobá ztráta pracovní 
schopnosti (pojištění důchodové) a ztráta výdělečných schopností v důsledku pracovního 
úrazu a nemoci z povolání (pojištění úrazové). Sociální pojištění je obvykle financováno 
z příspěvků pojištěnců a zaměstnavatelů a z příspěvků státu. Jednotlivé součásti sociálního 
pojištění mohou být dále ještě budovány vrstevnatě, základní rovina je obvykle 
garantována státem jako povinný všeobecný základní systém a je financována ze 
státního rozpočtu nebo veřejnoprávního fondu. 

Základními pojmovými znaky sociálního pojištění jsou:  

- jedná se o povinný systém, uložený státem, 

- v zákonné úpravě je definován osobní rozsah – tj. okruh oprávněných osob, dále je 
přesně definován věcný rozsah – právem uznané sociální události, druhy dávek, 
podmínky vzniku nároku na dávku a její výše, a způsob správy a financování. 

V naší vnitřní struktuře sociálního pojištění nenacházíme plný výčet jeho 
jednotlivých složek, ale v současné době sociální pojištění v podstatě zahrnuje pouze 
pojištění nemocenské a důchodové. Pojištění v nezaměstnanosti je řešeno v systému 
pracovního práva, i když tzv. příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je hrazen v rámci 
sociálního pojištění. Zdravotní pojištění je řešeno v kompetenci Ministerstva zdravotnictví 
a pojištění úrazové nabízejí jako svůj produkt komerční pojišťovny. 

2.2.2 Státní sociální podpora 

Státní sociální podpora se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně 
společností akceptovány a považovány za potřebné k řešení. Osoby čerpající plnění z této 
oblasti nemusejí být v předstihu účastny nějakého pojistného systému ani předem odkládat 
část finančních prostředků k zajištění budoucích potřeb. Tato oblast je obvykle zaměřena 
na podporu dětí a rodin, sociální prevenci, apod. 

2.2.3 Sociální pomoc 

Třetí systémovou součástí sociálního zabezpečení je sociální pomoc, která je určena 
k zabezpečení základních životních potřeb občanů, kteří se ocitli ve hmotné nouzi a 
nemohou tuto nepříznivou situaci překonat sami, ani s pomocí své rodiny. 

2.3 Formy sociálního zabezpe čení 

Sociální zabezpečení je považováno za nejdůležitější nástroj realizace sociální 
politiky. Pojem sociálního zabezpečení lze chápat jako pojem komplexní, který je vnitřně 
dále členěný a znamená soubor právních norem, institutů, institucí a vztahů, jejichž účelem 
je předcházet možným sociálním rizikům, odstraňovat nepříznivé následky, které vzniknou 
jedincům v důsledku stanovených sociálních událostí, a vytvářet tak příznivé podmínky 
pro všestranný sociální rozvoj člověka. 
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Stát v sociálním zabezpečení může vystupovat jako nositel sociálního 
zabezpečení, jako garant sociálního zabezpečení, i jako iniciátor sociálního 
zabezpečení. 

V prvním případě jsou příjmy a výdaje sociálního zabezpečení přímo napojeny na 
státní rozpočet a stát organizuje provádění sociálního zabezpečení i institucionálně. Systém 
sociálního zabezpečení řídí, spravují a realizují státní orgány. Stát zároveň určuje 
podmínky účasti na sociálním zabezpečení. Uvedená forma bývá označována jako 
všeobecné povinné státní zabezpečení. 

Pokud stát vystupuje jako garant, znamená to, že vytváří právní rámec sociálního 
zabezpečení, stanoví podmínky, upraví sociální práva občanů a jejich realizaci. Stát však 
není tím subjektem, který přímo realizuje sociální zabezpečení. K provádění jsou 
vytvářeny speciální instituce, které vystupují odděleně od státu a hospodaří samostatně 
s prostředky sociálního zabezpečení. Garance státu znamená záruku fungování systému 
sociálního zabezpečení a plnění ze systému sociálního zabezpečení. Tato forma se většinou 
označuje jako všeobecné povinné pojištění. 

V případě, že stát vystupuje jako iniciátor sociálního zabezpečení, znamená to, že 
pouze vytváří právní rámec pro působení jiných subjektů v sociálním zabezpečení a 
vymezuje základní pravidla jejich chování. Stát však nezasahuje do organizování a 
provádění sociálního zabezpečení, ani neposkytuje záruku fungování sociálního 
zabezpečení. Zdroje pro financování jsou vytvářeny zejména příspěvky zúčastněných 
subjektů. V tomto případě můžeme hovořit o dobrovolném doplňkovém pojištění či 
zaopatření. 

Žádný systém sociálního zabezpečení však není výlučně spojován pouze s jednou 
formou, v každém systému najdeme více forem vzájemně se prolínajících a doplňujících, 
což umožňuje, aby konkrétní systém sociálního zabezpečení byl budován vrstevnatě a 
mohl tak pružněji reagovat na měnící se vnější podmínky. 

Formy sociálního zabezpečení lze však specifikovat i z hlediska postavení 
občana a podmínek, které musí občan splnit, aby systém sociálního zabezpečení vůči 
němu začal působit. Zabezpečovací forma znamená, že systém sociálního zabezpečení 
vyžaduje, aby se občan po určitou dobu vyskytoval v určitém právním postavení, např. 
v zaměstnání, aniž by se sám musel podílet přímo na tvorbě prostředků sociálního 
zabezpečení, a při splnění této podmínky se poskytuje systém plnění.  

Pokud k zařazení občana do systému je zapotřebí určitého finančního podílu na 
tvorbě zdrojů systému, jedná se o formu pojišťovací. V případě, že k poskytování plnění 
ze sociálního zabezpečení stačí pouze objektivní stav sociální potřebnosti občana bez 
dalších podmínek kladených na jeho chování, hovoříme o formě zaopatřovací. V našem 
systému sociálního zabezpečení najdeme opět v různé míře zastoupeny všechny tři formy. 

2.4 Systémové části práva sociálního zabezpe čení v České 

republice 

Právo sociálního zabezpečení České republiky můžeme rozčlenit na následující 
vnitřní systémové části: 
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Obecná část práva sociálního zabezpečení, která zahrnuje ustanovení společná 
všem právním vztahům upravovaných právem sociálního zabezpečení. Zahrnuje se do ní 
především pojem, předmět, metoda právní úpravy práva sociálního zabezpečení, jeho 
zásady a funkce. Dále principy vzniku, změny a zániku práv a nároků, diferenciace a 
preference v sociálním zabezpečení, jakož i odpovědnost v právu sociálního zabezpečení. 

Nemocenské pojištění, které zahrnuje vztahy vznikající při poskytování hmotného 
zabezpečení při krátkodobých sociálních událostech a je zaměřeno na ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo. 

Důchodové pojištění, do něhož zahrnujeme vztahy vznikající při poskytování 
hmotného zabezpečení při dlouhodobé nebo trvalé ztrátě pracovní schopnosti, ve stáří a při 
ztrátě živitele. Důchodové pojištění je zaměřeno především na osoby, které jsou 
dlouhodobě vyřazeny z ekonomicky aktivního života, a v jeho rámci jsou poskytována 
plnění zvaná důchody: 

- starobní, 

- plný invalidní, 

- částečný invalidní, 

- vdovecký 

- vdovský 

- sirotčí. 

Důchodové připojištění, které patří zatím mezi tzv. dobrovolné doplňkové 
pojištění a představuje nadstavbu nad důchodovým pojištěním. Je založeno na dobrovolné 
iniciativě jedince a je podporováno státem. V jeho rámci si jedinec může zajišťovat 
nadstavbové dávky pro případ stáří, invalidity a smrti (pro své pozůstalé). 

Státní sociální podpora, která vyjadřuje podíl státu na krytí nákladů na výživu a 
ostatní základní potřeby rodin s dětmi. Jejím prostřednictvím se realizuje zejména státní 
rodinná a populační politika. 

Sociální pomoc, která zahrnuje vztahy vznikající při poskytování hmotného 
zabezpečení, věcných dávek a služeb osobám, které se ocitly ve stavu sociální potřebnosti. 
Je zaměřena na veškeré obyvatelstvo. 

2.5 Okolnosti ovliv ňující tvorbu a úrove ň sociálního zabezpe čení 

Úroveň sociálního zabezpečení v dané zemi je ovlivněna řadou skutečností. 
Sociální zabezpečení je jednak historicky danou kategorií – určitým způsobem se 
dlouhodobě vyvíjelo, jednak je součástí momentálně existujících společenských vztahů. 
Se změnami ve společnosti se proto mění jako její produkt i sociální zabezpečení, jeho 
prostředky a cíle, které sleduje. 

Vedle okolností, které ovlivňují stav celé společnosti – jako je např. stav 
hospodářství, působí na sociální zabezpečení i faktory, které mají specifický vliv. Jsou to 
faktory, jejichž původ je uvnitř státu – vnitřní faktory, a faktory, jejichž původ leží mimo 
území daného státu – vnější faktory. 
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V rozdílných podmínkách konkrétních zemí mají jednotlivé faktory různý vliv. 
Každá země je jedinečná svým historickým vývojem, přírodními podmínkami, specifikami 
způsobu života, vztahy k okolí, apod. Všechny faktory však vždy působí společně, žádný 
z nich neexistuje odděleně od ostatních, každý je součástí určitého většího celku, význam a 
důležitost jednotlivých faktorů se mění. 

2.6 Vnější faktory 

Mezi vnější faktory patří mezinárodní faktory a úmluvy Mezinárodní 
organizace práce. Tyto faktory nabývají na významnosti zejména v souvislosti 
s postupující globalizací a začleňováním ČR do mezinárodních společenství a mezinárodní 
dělby práce. Žádná země se nemůže vyvíjet bez vlivu okolních zemí. Postupující 
propojování ekonomik různých zemí, otevření hranic a možnost bez překážek cestovat 
téměř po celém světě s sebou nese bezprostřední zkušenost mnoha lidí se systémy 
sociálního zabezpečení v jiných zemích. Tím dochází k intenzivnějšímu myšlenkovému 
přenosu zahraničních poznatků a zkušeností do našich podmínek. Vliv takto získaných 
názorů stále vzrůstá. 

Dalším faktorem je celková mezinárodní situace, pokud je relativně stabilní, může 
stát věnovat na sociální zabezpečení větší množství prostředků než v neklidné mezinárodní 
situaci, nebo dokonce v situaci vojenského ohrožení. Při zostření mezinárodní situace 
potřeby sociálního zabezpečení logicky ustupují do pozadí před potřebou zachování vlastní 
svobody či existence. 

2.7 Vnit řní faktory 

Hlavními vnitřními faktory, které ovlivňují v zásadní míře úroveň sociálního 
zabezpečení, jsou ekonomická situace státu (její hospodářská úroveň), demografický 
vývoj, etické názory a tradice. 

2.7.1 Ekonomická situace státu  

Dosažený stupeň ekonomického rozvoje společnosti (stav hospodářství, životní 
úroveň, životní způsob, investice do životního prostředí) je nejdůležitějším vnitřním 
faktorem. To vyplývá především z faktu, že sociální zabezpečení je jednou z forem 
přerozdělování prostředků vytvořených ve státě. Bohatá prosperující společnost může na 
sociální zabezpečení věnovat mnohem více prostředků. Nejde ale o společnost, která 
vytváří velký hrubý národní produkt, a má přebytkový státní rozpočet. Pro sociální 
zabezpečení je důležitější skutečnost, jaké je rozvrstvení obyvatelstva vzhledem k jeho 
majetkové situaci, kolik občanů je v určité sociální situaci odkázáno na společenskou 
pomoc, a kolik je schopno tuto situaci překonat vlastními prostředky samo. 

Finanční zdroje nutné pro chod sociálního zabezpečení jsou získávány především 
z výdělků ekonomicky aktivních subjektů. Velký vliv má proto daňová soustava, ale 
i celková ekonomická výkonnost hospodářství, úroveň nezaměstnanosti, úroveň 
pracovních vztahů a z nich vyplývající množství prostředků, které je obyvatelstvo schopno 
investovat do sociálního zabezpečení jako určitého zajištění se pro případ nepříznivých 
budoucích situací. 
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2.7.2 Demografický vývoj   

Dalším důležitým vnitřním faktorem, který ovlivňuje sociální zabezpečení, je 
složení obyvatelstva, které zkoumáme z různých hledisek. Jedná se o: 

- vztah ekonomicky aktivního a neaktivního obyvatelstva, 

- strukturu obyvatelstva podle pohlaví, 

- porodnost, 

- potratovost a kojeneckou úmrtnost, 

- sňatečnost a rozvodovost, 

- průměrný počet dětí v rodině, 

- všeobecnou úmrtnost, 

- průměrný věk dožití, 

- migraci. 

Za základní lze považovat složení obyvatelstva podle pohlaví a podle věku. 
Obyvatelstvo se tradičně podle věku dělí na tři základní skupiny: 

- předproduktivní věk – jedná se o skupinu osob mladšího věku, u kterých se ještě 
nepředpokládá ekonomická aktivita, do této oblasti zahrnujeme obyvatelstvo 0 – 15 
let, tedy od narození do ukončení povinné školní docházky, 

- produktivní v ěk – zahrnuje skupinu obyvatelstva v ekonomicky aktivním věku. 
Tento věk je určen v jednotlivých zemích rozdílně v závislosti na tradicích, 
hospodářských možnostech státu, délce školní docházky, apod. Jeho horní hranice 
je zpravidla totožná s věkovou hranicí odchodu do starobního důchodu. 
V mezinárodních dokumentech se za aktivní věk označuje 15 – 59 let, 

- poproduktivní v ěk – jedná se o obyvatelstvo, které je ve věku po odchodu do 
starobního důchodu, tedy ve věku 60 let a více. 

Z hlediska sociálního zabezpečení je rozhodující, jak se vyvíjí poměr mezi těmito 
třemi skupinami obyvatelstva (graf č. 1 v příloze č. 1 ukazuje věkovou skladbu 
obyvatelstva ČR dle pohlaví v roce 1955, graf č. 2 v roce 2010 a graf č. 3 situaci v roce 
2050). Důležitý však není jen poměr statistického počtu obyvatel v jednotlivých skupinách. 
Skutečný počet lidí účastnících se svou prací na tvorbě hodnot totiž v současnosti 
ovlivňuje řada dalších faktorů: 

- prodlužování věku, ve kterém mládež vstupuje do ekonomické činnosti. Technický 
pokrok vyžaduje delší dobu a větší náročnost na přípravu k výkonu povolání, což 
způsobuje odklad vstupu do ekonomické činnosti, 

- do skupiny produktivních obyvatel jsou zahrnuty i skupiny lidí, které jsou 
z nějakého důvodu vyřazeny z ekonomické aktivity a účastní se na sociálním 
zabezpečení jako příjemci sociálních dávek. Jedná se např. o matky pečující o děti 
na mateřské a rodičovské dovolené, obyvatele, kterým jejich zdravotní stav 
znemožňuje účast v pracovním procesu, nezaměstnané, atd., 

- prodlužuje se věk skutečného odchodu do starobního důchodu, 
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- dochází k prodlužování věku dožití v souboru staršího obyvatelstva, z nichž mnozí 
pokračují v práci i po dosažení důchodového věku. 

Zlepšování pracovních a životních podmínek obyvatelstva a zlepšená lékařská péče 
vedou k tomu, že se zvyšuje podíl obyvatelstva v poproduktivním věku na celkové 
populaci. Současné snížení porodnosti vede ke zvyšování podílu třetí skupiny obyvatelstva 
– populace stárne. Výsledkem takového vývoje je, že se zmenšuje relativní podíl 
obyvatelstva ve věku, kdy se předpokládá ekonomická aktivita, ve vztahu k těm skupinám, 
kde se tato ekonomická činnost nedá společensky odůvodněně požadovat. Ukazuje se, že 
státní systémy důchodového pojištění nebudou schopny v plné míře zajistit požadovanou 
úroveň dávek do budoucna. 

Pokud jde o první skupinu obyvatelstva (předproduktivní věk), je z demografického 
hlediska příznivé, jestliže podíl této skupiny je poměrně vysoký, zejména vyšší než 
skupiny v poproduktivním věku. Poměr mezi těmito skupinami bezprostředně ovlivňuje 
přirozený přírůstek obyvatel. Jedná se o jeden z důležitých činitelů ovlivňujících stav a 
vývoj sociálního zabezpečení. Ukazuje např. potřebu zvláštních opatření na podporu 
porodnosti, podporu rodin s více dětmi, podporu mládeže, která se připravuje na budoucí 
povolání, a na druhé straně ukazuje na to, do jaké míry je třeba podněcovat starší 
pracovníky, aby setrvali v pracovní aktivitě. 

Z hlediska sociálního zabezpečení je důležitá i situace uvnitř každé skupiny, 
zejména poměr mezi počtem osob ve věku, v němž se předpokládá hospodářská činnost, a 
počtem osob, které jsou skutečně ekonomicky aktivní. Významným faktorem ovlivňujícím 
sociální zabezpečení je ekonomická aktivita žen. Růst ekonomické aktivity žen, což je 
celosvětový trend, má zvláštní význam z hlediska posouzení potřeby a vývoje některých 
dávek sociálního zabezpečení. Hospodářská aktivita žen má však své objektivně dané 
hranice, jako jsou těhotenství a potřeba péče o malé děti. 

Údaje o porodnosti ukazují, jaký bude vývoj v sociálním zabezpečení, pokud jde 
o ekonomickou aktivitu žen a populační dávky, a zároveň ukazují, jaký bude vývoj počtu 
ekonomicky aktivních osob v budoucnosti. Údaje o věku dožití všeobecně spolu s údaji o 
věkovém složení důchodců dávají základní orientaci o nárocích na zdravotní péči a 
důchodové pojištění, a ukazují, kterým směrem je třeba zaměřit prevenci. Pro důchodové 
pojištění je především rozhodující pravděpodobnost dožití věku těch osob, které překročily 
hranici ekonomicky aktivního věku. Tento údaj je důležitý z hlediska prognózy výplat 
důchodových dávek (Graf č. 1 ukazuje pravděpodobnost dožití osob narozených v letech 
1950 - 2004). 

2.7.3 Etické názory a tradice 

Pro stav a vývoj sociálního zabezpečení v dané zemi mají velký význam panující 
etické názory. Pro úroveň sociálního zabezpečení je důležité, co se všeobecně považuje ve 
společnosti za morální, správné a spravedlivé. O znění právní normy sice rozhoduje 
zákonodárný sbor, ale názory zákonodárného orgánu vždy odrážejí etické názory 
převažující ve společnosti. Pro samotný systém sociálního zabezpečení mají především 
význam etické názory na vztah rodičů a dětí, vztah mezi manžely a všeobecný názor na 
občany zdravotně postižené (zejména invalidní) a jejich zapojení do společenského života. 

Zanedbatelná není ani skutečnost, že zejména v Evropě se podstatně změnil názor 
na výši důchodu. V poválečných letech bylo cílem těchto dávek zajištění životního 
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minima, dnes se očekává, že sociální zabezpečení poskytne občanovi dávku, která se blíží 
jeho pracovnímu příjmu a zajistí mu téměř shodnou životní úroveň. 

 

Graf č.1 – Naděje dožití pro občany České republiky narozené v letech 1950 - 2004 
Zdroj: [14] 
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3.  Důchodové pojišt ění a jeho pilí ře 

Důchodové pojištění v České republice upravují následující právní normy: 

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

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

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení a vyhlášky vlády vztahující se ke konkrétní problematice v oblasti 
důchodového pojištění 

Současný důchodový systém v České republice nyní tvoří v podstatě dva pilíře, a to 
povinné důchodové pojištění a dobrovolné penzijní připojištění. 

3.1 Důchodové pojišt ění 

Důchodové pojištění je systémovou součástí sociálního zabezpečení a může být 
charakterizováno jako systém všeobecný. Systém zahrnuje veškeré obyvatelstvo, které je 
ekonomicky aktivní nebo se nachází ve věku ekonomické aktivity, ale tuto činnost 
nevykonává z důvodů společností akceptovaných. V České republice je více než 
2,7 milionu osob poživateli důchodu. [3] Jedná se o systém jednotný, právní úprava 
zajištění oprávněných subjektů pro případ stanovených sociálních událostí není 
diferencována pro jednotlivé skupiny obyvatelstva, ale je stejná pro všechny skupiny na 
něž se systém vztahuje. Zároveň je to systém povinný, což znamená, že účast oprávněných 
osob v systému vzniká nezávisle na jejich vůli, na základě zákonem stanovených právních 
skutečností. V určitém rozsahu je možné účastnit se dobrovolně. Základní zásadou 
výstavby důchodového pojištění je zásada zásluhovosti, vyjádřená pojistným principem. 
Účast v systému je spojena s povinností finančně se podílet na vytváření zdrojů, z nichž 
jsou potom kryty výdaje systému, tj. vypláceny příslušné dávky.  

3.1.1 Postavení státu 

Z hlediska postavení státu v našem důchodovém systému nelze situaci jednoznačně 
definovat. Stát v důchodovém pojištění podle současné právní úpravy nenese pouze 
povinnost garance za fungování systému, ale naopak stát prostřednictvím svých státních 
orgánů provádí, spravuje celý důchodový systém. Platby důchodového pojištění jsou 
příjmovou stránkou státního rozpočtu. Stát s těmito příjmovými položkami hospodaří a 
také rozpočtuje i výdaje na důchodový systém, tedy vyplácené dávky i další výdaje 
související, jsou naopak výdajovou stránkou státního rozpočtu. Otázka způsobu 
financování však je předmětem politických střetů různých politických stran a zájmových 
skupin. V důsledku vývoje názorové situace byl výrazný podíl státu na financování 
základního důchodového systému snížen tak, že v právní úpravě je stanoveno, že pojistné 
na důchodové pojištění se vede na samostatném účtu státního rozpočtu a v zákonu 
o státním rozpočtu se uvádí jako samostatná položka příjmů státního rozpočtu. Základní 
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důchodový systém je ale financován prostřednictvím státního rozpočtu, je zde tedy plně 
uplatněna zásada zabezpečení. 

Důchodové pojištění je založeno na zásadě sociální solidarity, a to mezigenerační. 
Tato solidarita je typická pro náš základní důchodový systém, protože je s ní spojena i 
metoda financování. Základní důchodový systém je financován průběžně, tj. ze zdrojů, 
které jsou vytvořeny ekonomicky aktivním obyvatelstvem, vůči němuž se ještě nenaplňuje 
účel důchodového systému, jsou hrazeny dávky poskytované předchozí generaci, která už 
zdroje pro tyto dávky nevytváří. Sociální solidarita je základem důchodového systému i 
v jiné rovině. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo přispívá na tvorbu zdrojů důchodového 
systému podle výše svých příjmů. Dávky vyplácené z důchodového systému jsou však 
závislé na výši příjmů jen do určité míry. Rozdíl mezi výší dřívějších příjmů a výší 
poskytovaných dávek se zvyšuje s rostoucími příjmy. Zde se částečně uplatňuje sociální 
solidarita mezi bohatšími a chudšími vrstvami. Ze zdrojů vytvořených příspěvky, jež byly 
vypočítávány podle výše příjmů, jsou poskytovány dávky závislé na výši příjmů, avšak 
redukovaných, a navíc jsou dávky poskytovány podle stejných kritérií i těm osobám, které 
se na tvorbě zdrojů nepodílely, anebo se podílely jen po omezenou dobu.  

3.1.2 Pojistné na sociální zabezpe čení, poplatníci, vym ěřovací základ 

 Pojistné na sociální zabezpečení, které zahrnuje pojistné na důchodové pojištění, 
pojistné na nemocenské pojištění, a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je upraveno 
zákonem č. 589/1992 Sb. Pojistné je příjmem státního rozpočtu a vede se na samostatném 
účtu jako samostatná položka příjmů státního rozpočtu. Příjmem státního rozpočtu je také 
penále, přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení a pokuty ukládané podle výše 
uvedeného zákona (Tabulka č. 1 uvádí procentuální odvody na sociální pojištění).  

 Poplatníci pojistného jsou uvedeni v § 3 zákona č. 589/1992 Sb., jedná se 
o zaměstnavatele, kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, organizační složky 
státu a služební úřady. Dále se jedná  o zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru, 
pracující na základě dohody o pracovní činnosti, dále jsou to členové družstev, soudci, 
poslanci a senátoři, členové vlády, zastupitelstev, atd. Poplatníky jsou rovněž osoby 
samostatně výdělečně činné a osoby dobrovolně účastny důchodového pojištění. 

 Vyměřovacím základem zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění je úhrn 
příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních 
z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny, a které mu zaměstnavatel zúčtoval 
v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském pojištění nebo účast jen 
na důchodovém pojištění. Maximálním vyměřovacím základem zaměstnance pro placení 
pojistného je částka ve výši 48násobku průměrné mzdy. Rozhodným obdobím, z něhož se 
zjišťuje maximální vyměřovací základ zaměstnance, je kalendářní rok. 

Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na 
důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je částka, kterou si určí, 
ne však méně než 50 % daňového základu. Výše pojistného se stanoví procentní sazbou 
z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období a zaokrouhluje se na celé koruny 
směrem nahoru. 
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Tabulka č. 1 - Odvody na sociální pojištění v roce 2009 (u OSVČ po podání Přehledu příjmů a výdajů za rok 
2008) 

Zdroj: [3] 
 

Platby sociálního pojištění 
Zaměstnavatel u 
os. 

Zaměstnavatel u 
os. Zaměstnanec 

  s účastí NP i DP s účastí pouze DP   

Podíl z měs. VZ na důchodové pojištění 21,5% 21,5% 6,5% 

a státní politiku zaměstnanosti 1,2% 0,0% 0,0% 

nemocenské pojištění 2,3% 0,0% 0,0% 

Celkem 25,0% 21,5% 6,5% 

      
Osoby dobrovolně účastné důch. 
pojištění     1 649 Kč 

Maximální roční VZ     1 130 640 Kč 
Rozhodný příjem pro platbu nem. 
pojištění     2 000 Kč 

    

OSVČ OSVČ   

% pojistného na důch. poj. a st. pol. zam. 29,2%   

na nem. pojištění (dobrovolné) 1,4%, min. 56 Kč   

Minimální měsíční VZ OSVČ     

při hlavní činnosti 5 889 Kč   

při vedlejší činnosti 2 356 Kč   

Minimální měs. záloha poj. na důch. poj.     

při hlavní činnosti 1 720 Kč   

při vedlejší činnosti 688 Kč   

Maximální měsíční záloha na důch. poj. 27 513 Kč   
 
 
Zaměstnavatel odvádí pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce. Pojistné za 

kalendářní měsíc je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Pojistné se 
odvádí na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Zaměstnavatel je povinen 
odvádět i pojistné, které je povinen platit zaměstnanec. Pojistné odvedené za zaměstnance 
srazí zaměstnavatel z jeho příjmů, které mu zúčtoval.  

3.1.3 Dávky d ůchodového pojišt ění 

Z důchodového pojištění se poskytují jen důchody, a to důchody starobní, plné 
invalidní, částečné invalidní, vdovské a vdovecké a důchody sirotčí. 
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Důchody z důchodového pojištění můžeme rozdělit na důchody přímé, tj. důchody 
starobní, plné invalidní a částečné invalidní, a na důchody odvozené, tj. důchody vdovské 
a vdovecké a sirotčí (důchody pozůstalých). Rozdíl mezi přímými a odvozenými důchody 
je ten, že důchody přímé se vyměřují v závislosti na dobách pojištění a výši výdělků 
(výpočtového základu) oprávněného, zatímco odvozené důchody (jejich procentní výměra 
se stanoví z přímého důchodu (jeho procentní výměry), který pobíral zemřelý. 

Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní 
výměry . Základní výměra je stanovena pevnou částkou, která je jednotná pro všechny 
druhy důchodů. V případě souběhu nároků na výplatu více důchodů náleží základní 
výměra jen jednou. Základní výměra činí 2 170 Kč měsíčně. [6] 

Procentní výměra důchodu se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu 
v návaznosti na získanou dobu pojištění, jde-li o důchody přímé, nebo z procentní výměry 
důchodu zemřelého, jde-li o důchody odvozené. 

U důchodů se rozlišují dva pojmy, a to nárok na důchod, a nárok na výplatu 
důchodu. Nárok na důchod vzniká dnem splnění podmínek stanovených zákonem 
o důchodovém pojištění. Nárok na výplatu důchodu vzniká splněním podmínek 
stanovených tímto zákonem pro vznik nároku na důchod a na jeho výplatu a podáním 
žádosti o přiznání nebo vyplácení důchodu. 

Nárok na důchod nezaniká uplynutím času. Nárok na výplatu důchodu nebo jeho 
části zaniká uplynutím pěti let ode dne, za který důchod nebo jeho část náleží. Tato lhůta 
neplyne po dobu řízení o důchodu a po dobu, po kterou osobě, která musela mít 
opatrovníka, nebyl opatrovník ustanoven. Nárok na důchod je vázán na konkrétní osobu. 
Nárok na důchod nelze postoupit ani dát do zástavy. Z důchodu lze provádět srážky buď na 
základě výkonu rozhodnutí nebo na základě dohody. Pro výkon rozhodnutí srážkami 
z důchodu platí ustanovení občanského soudního řádu o výkonu soudních rozhodnutí 
srážkami ze mzdy. Uzavření dohody o srážkách je omezeno jen na pohledávky na 
výživném a na příspěvku na výživu a dále na úhradu přeplatku na důchodu, přitom nelze 
uzavřít dohodu o srážení vyšších částek, než které lze srazit při výkonu rozhodnutí podle 
předpisů o občanském soudním řízení. 

3.1.4 Účast na d ůchodovém pojišt ění a doby d ůchodového pojišt ění 

Účast na důchodovém pojištění je základním předpokladem pro to, aby se určitá 
doba vymezená v zákoně hodnotila jako doba důchodového pojištění nebo jako náhradní 
doba důchodového pojištění. Základní rozdíl je ten, že za dobu pojištění se platí pojistné na 
důchodové pojištění, zatímco za náhradní dobu pojištění se toto pojistné neplatí. 

Účast na důchodovém pojištění je pro fyzické osoby vyjmenované v § 5 zákona 
o důchodovém pojištění povinná. Ve stanovených případech je účast na důchodovém 
pojištění dobrovolná - § 6. 

Doby pojištění mají význam jednak pro splnění podmínek nároku na důchod, 
jednak pro stanovení výše důchodu, neboť důchod se stanoví z výpočtového základu danou 
procentní sazbou za každý celý rok doby pojištění. 
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3.1.5 Výpo čtový základ 

Výpočtový základ se odvozuje z osobního vyměřovacího základu pojištěnce, který 
se zjišťuje buď jako určitý průměr dosažených výdělků za stanovené rozhodné období, 
nebo z dřívějšího osobního vyměřovacího základu, pokud pojištěnec již pobíral nebo 
pobírá některý z přímých důchodů. Přichází-li do úvahy zjištění výpočtového základu 
oběma způsoby, použije se pro výpočet důchodu vyšší výpočtový základ. 

Výpočtovým základem je osobní vyměřovací základ, pokud nepřevyšuje tzv. první 
redukční hranici. Pokud tuto hranici převyšuje, stanoví se výpočtový základ tak, že částka 
osobního vyměřovacího základu do první redukční hranice se počítá plně, z částky 
osobního vyměřovacího základu v pásmu od první do druhé redukční hranice se počítá 
30 % a z částky osobního vyměřovacího základu nad druhou redukční hranici se počítá 
10 %. Pro stanovení výpočtového základu je tedy třeba znát aktuální hodnoty redukčních 
hranic. Tyto hodnoty stanovuje pro každý kalendářní rok vláda svým nařízením. V roce 
2009 platí jako první redukční hranice částka 10 500 Kč a druhá redukční hranice částka 
27 000 Kč. [6] 

3.1.6 Rozhodné období a vylou čené doby 

Rozhodným obdobím pro stanovení osobního vyměřovacího základu je období 
30 kalendářních roků bezprostředně před rokem přiznání důchodu. Do rozhodného 
období se ale nezahrnují kalendářní roky před rokem 1986. 

Vyloučené doby jsou vyjmenovány v § 16 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění, 
zejména jde o pobírání dávek nemocenského pojištění, o dobu péče o dítě ve věku do čtyř 
let, nebo do 18 let, je-li dlouhodobě těžce zdravotně postižené, a péče o převážně nebo 
úplně bezmocnou osobu nebo částečně bezmocnou osobu starší 80 let, dobu pobírání 
plného invalidního důchodu, dobu účasti na důchodovém pojištění z důvodu vedení 
v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání. 

3.1.7 Důchodový v ěk 

Důchodový věk má zásadní význam především pro nárok na starobní důchod, jeho 
dosažení patří mezi základní podmínky nároku na tento důchod. Důchodový věk však 
ovlivňuje též nároky na ostatní důchody (s výjimkou sirotčích důchodů), popřípadě má vliv 
na výši těchto důchodů. 

Nárok na plný invalidní důchod vzniká, jestliže se pojištěnec stal plně invalidním a 
získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku plné invalidity podmínky 
nároku na obecný starobní důchod, tedy pokud nedosáhl důchodového věku. Důchodový 
věk ovlivňuje výši plného i částečného invalidního důchodu, a to prostřednictvím institutu 
dopočtené doby – touto dobou je doba od vzniku nároku na tento důchod do dosažení 
obecného důchodového věku; dopočtená doba má stejný význam jako doba pojištění. 

Vdovský a vdovecký důchod náleží vždy po dobu jednoho roku po smrti 
manžela/manželky (tzv. bezpodmínečný nárok na důchod). Po uplynutí jednoho roku od 
smrti manžela má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže pečuje o nezaopatřené dítě, 
osobu závislou na péči jiné osoby, je plně invalidní nebo dosáhla věku 55 let nebo 
důchodového věku, je-li důchodový věk nižší – tzn. individuální důchodový věk. Nárok na 
vdovský důchod vznikne znovu jestliže se splní některá z těchto podmínek do pěti roků po 
zániku nároku na vdovský důchod. Pro vdovce platí pro pobírání vdoveckého důchodu 
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uvedené zásady obdobně s tím, že věk činí 58 let nebo důchodový věk, je-li důchodový 
věk nižší. [6] 

V oblasti účasti na důchodovém pojištění a pojistného na důchodové pojištění se 
osoba samostatně výdělečně činná považuje za osobu samostatně výdělečně činnou 
vykonávající vedlejší činnost jen v případě přiznání starobního důchodu, jak obecného, tak 
i předčasného; dosažení důchodového věku není tedy samo o sobě důvodem pro zařazení 
mezi osoby samostatně výdělečně činné vykonávající vedlejší činnost. 

V oblasti daní z příjmu je rozhodující přiznání důchodu, nikoliv dosažení 
důchodového věku. Minimální základ daně se proto podle § 7c zákona o daních z příjmů 
vztahuje na poplatníka, který má stanovené příjmy z podnikání a není poživatelem 
starobního důchodu, i když již dosáhl důchodového věku. Nezdanitelnou částku základu 
daně připadající podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů si může uplatnit 
poplatník, který dosáhl důchodového věku, pokud nepobírá starobní důchod v kalendářním 
roce od počátku zdaňovacího období. 

3.1.8 Kritéria pro stanovení d ůchodového v ěku 

Důchodový věk je v České republice diferencován podle toho, zda se jedná o muže 
nebo ženu. U žen je dle platné legislativy diferencován dále podle počtu vychovaných dětí. 
Pro muže i ženy platí ještě další kritéria, zjednodušeně se důchodový věk dá rozdělit na 
obecný důchodový věk a na snížený důchodový věk. 

Obecný důchodový věk je stanoven v § 32 odst. 1, 2 a 3 zákona o důchodovém 
pojištění. Po 31. prosinci 2012 činí dle platné legislativy důchodový věk u pojištěnců, kteří 
nedosáhli důchodového věku podle odstavce 1 nebo 2, u mužů shodně 63 let, u žen je 
stanovena diferenciace dle počtu vychovaných dětí 59 až 63 let. [6] 

Snížený důchodový věk je upraven v § 74, § 76 a  § 94 zákona o důchodovém 
pojištění. Jedná se o práci horníků pod zemí v hlubinných dolech a zachování hodnocení 
účasti v odboji. Snížený důchodový věk se nezvyšuje podle § 32 odst. 2 zákona 
o důchodovém pojištění o příslušný počet kalendářních měsíců za kalendářní roky po roce 
1995. 

3.1.9 Dobrovolné d ůchodové pojišt ění 

Dobrovolná účast na důchodovém pojištění je možná u osob starších 18 let. 
K převzetí přihlášky a vedení evidence o dobrovolném důchodovém pojištění je příslušná 
okresní správa sociálního zabezpečení (dále OSSZ) podle místa trvalého pobytu občana. 
Důvodem účasti na dobrovolném důchodovém pojištění je doplacení chybějících dob 
pojištění potřebných pro nárok na důchod. Jedná se  např. o vedení v evidenci úřadu práce 
jako uchazeče o zaměstnání, pokud po tuto dobu nenáleží uchazeči podpora 
v nezaměstnanosti; dále soustavnou přípravu na budoucí povolání studiem na střední nebo 
vysoké škole; výdělečnou činnost v cizině; atd. 

S účinností od 1. 1. 2009 dochází k výraznému snížení minimálního pojistného na 
dobrovolné pojištění, v roce 2009  činí 1 649 Kč ( v roce 2008 to byla částka 2 800 Kč, 
v roce 2007 částka 2 688 Kč). [3] Zákon č. 305/2008 Sb. zrušil ustanovení § 16 odst. 2 
zákona č. 589/1992 Sb., které neumožňovalo zaplatit pojistné na dobrovolné důchodové 
pojištění po dni podání žádosti o přiznání důchodu, pro jehož nárok a výši mají být 
doplácené doby započteny.  
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3.2 Penzijní p řipojišt ění se státním p říspěvkem 

Dalším z pilířů systému důchodového pojištění v České republice je dobrovolné 
penzijní připojištění. 

3.2.1 Principy penzijního p řipojišt ění 

Penzijní připojištění se státním příspěvkem představuje specifický sociální systém – 
tzn. doplňkový důchodový systém. Tento systém navazuje na obecný systém 
důchodového pojištění a jeho účelem je zabezpečit občanům další zdroj příjmů, který bude 
doplňovat důchody z důchodového pojištění a přispívat k udržení přiměřené životní úrovně 
zejména po ukončení pracovní aktivity ve stáří nebo při invaliditě. 

Penzijní připojištění bylo v České republice zavedeno v roce 1994 zákonem 
č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých 
zákonů souvisejících s jeho zavedením. Podle tohoto zákona se penzijním připojištěním se 
státním příspěvkem rozumí shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního 
připojištění a státu poskytovaných ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a 
vyplácení dávek penzijního připojištění. 

Penzijní připojištění je založeno na občanském principu, tj. na vztahu penzijní fond 
– fyzická osoba. V České republice se tedy neuplatňuje zaměstnanecký (profesní, 
odvětvový) princip, založený na vztahu penzijní fond – zaměstnavatel – zaměstnanec, 
i když v určité míře se mohou na penzijním připojištění podílet i zaměstnavatelé. Penzijní 
připojištění je dobrovolné a zakládá se smlouvou uzavřenou mezi penzijním fondem a 
občanem. Stát podporuje penzijní připojištění prostřednictvím státních příspěvků, které 
jsou penzijní fondy povinny používat ve prospěch účastníků penzijního připojištění, a dále 
prostřednictvím daňových úlev. 

Na penzijním připojištění se mohou podílet též třetí osoby, a to tak, že za účastníka 
platí s jeho souhlasem příspěvky. Oprávněným z penzijního připojištění však je pouze 
účastník, tj. fyzická osoba, která uzavřela s penzijním fondem smlouvu o penzijním 
připojištění, nikoliv třetí osoba, která za účastníka příspěvky platí. Touto třetí osobou může 
být i zaměstnavatel účastníka, který může příspěvky, které hradí za své zaměstnance, 
zahrnout do určité výše do svých výdajů pro účely daně z příjmů. Účast zaměstnavatelů na 
penzijním připojištění sjednaném zaměstnanci je motivována především stabilizací 
zaměstnanců a snahou ocenit věrnost zaměstnanců; příspěvky na penzijní připojištění 
představují též specifickou formu odměny za práci.  

3.2.2 Penzijní fondy 

Penzijní připojištění mohou provádět pouze penzijní fondy. Penzijní fond je 
právnickou osobou se sídlem na území České republiky, lze ho založit pouze se souhlasem 
Ministerstva financí, a to ve formě akciové společnosti. Hodnota základního kapitálu musí 
činit alespoň 50 mil. Kč. Penzijní fond musí mít kromě obecných dokumentů vyplývajících 
z obchodního zákoníku ještě dokumenty vyplývající ze zákona o penzijním připojištění, tj. 
statut a penzijní plán. 

Penzijní plán má zvláštní význam pro provádění penzijního připojištění, neboť 
zákon o penzijním připojištění stanoví jen obecné zásady, které jsou pak konkretizovány 
právě v penzijním plánu. Penzijní plán a jeho změny schvaluje Ministerstvo financí, je 
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sestavován jako příspěvkový, tj. výše penze závisí na úhrnu příspěvků zaplacených ve 
prospěch účastníka penzijního připojištění, podílu účastníka na výnosech hospodaření 
penzijního fondu a věku, od kterého se poskytuje penze. 

3.2.3 Účast na penzijním p řipojišt ění 

Podle zákona o penzijním připojištění se účastníkem penzijního připojištění může 
stát každá fyzická osoba, která je starší 18 let a má trvalý pobyt na území České republiky; 
podmínkou účasti na penzijním připojištění není ani účast na důchodovém pojištění, ani 
trvání zaměstnání. Účastníkem může být dále fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na 
území jiného členského státu Evropské unie, pokud je účastna důchodového pojištění nebo 
veřejného zdravotního pojištění v České republice. 

Zákon o penzijním připojištění nepřipouští platit příspěvky na penzijní připojištění 
současně u více penzijních fondů, neboť vychází ze zásady, že každý účastník penzijního 
připojištění má nárok jen na jeden státní příspěvek. Další smlouvu o penzijním připojištění 
může účastník penzijního připojištění uzavřít, jen pokud dříve vzniklé penzijní připojištění 
zaniklo, nebo bylo přerušeno, anebo pokud účastník, kterému vznikl nárok na dávku 
penzijního připojištění, požádal o výplatu dávky. 

Penzijní připojištění může zaniknout jen v případech stanovených v zákoně 
o penzijním připojištění. Z toho, že penzijní připojištění je dobrovolné, vyplývá, že 
penzijní připojištění může vypovědět jak účastník, tak i penzijní fond, ten je však 
v možnosti výpovědi značně omezen. Penzijní připojištění dále zaniká dohodou, výplatou 
poslední penze nebo  jednorázového vyrovnání místo poslední penze, výplatou odbytného 
při zániku penzijního fondu, ukončením trvalého pobytu účastníka na území České 
republiky a úmrtím účastníka. 

3.2.4 Nároky ú častník ů penzijního p řipojišt ění 

Zákon o penzijním připojištění stanoví okruh dávek, které lze účastníkům 
penzijního připojištění poskytovat, a obecné podmínky vzniku nároků na tyto dávky. 
Konkrétní podmínky jsou obsaženy v penzijním plánu. 

Z penzijního připojištění se poskytují tyto dávky  

- penze, kterou se rozumí doživotní pravidelná výplata peněžní částky, event. 
pravidelná výplata peněžní částky po stanovenou dobu 

- jednorázové vyrovnání, 

- odbytné. 

Z penzijního připojištění lze poskytovat penze starobní, invalidní, výsluhové a 
pozůstalostní. Stanovení nároků na ostatní druhy dávek penzijního připojištění záleží na 
penzijním fondu. 

Základní podmínkou nároku na starobní penzi je dosažení věku, který je stejný pro 
muže i ženy, a nemůže být nižší než 60 let. Další podmínkou je určitá doba placení 
příspěvků, tzv. pojištěná doba, která činí nejméně 60 kalendářních měsíců. U starých 
smluv jsou podmínky jiné. 

Pro invalidní penzi je podmínkou přiznání plného invalidního důchodu 
z důchodového pojištění. Pojištěná doba musí činit nejméně 36 kalendářních měsíců. 



Radka Lichtenbergová: Analýza systému důchodového pojištění v ČR 
 

2009                                                                                                                                      18 

Podmínkou nároku na výsluhovou penzi je placení příspěvků účastníkem po dobu 
nejméně 180 kalendářních měsíců. Přesný počet těchto měsíců pak stanoví penzijní plán. 
Podmínkou nároku pro pozůstalostní penzi je kromě úmrtí účastníka určení osob majících 
nárok na tuto penzi ve smlouvě o penzijním připojištění a splnění dalších podmínek 
stanovených penzijním plánem. 

Výše penze se stanoví podle pojistně matematických metod s přihlédnutím 
k výnosům hospodaření penzijního fondu. Konkrétně platí, že výše penze závisí na celkové 
částce uvedené na účtu každého účastníka penzijního připojištění. Jednorázové vyrovnání 
náleží účastníku za podmínek stanovených penzijním plánem místo penze. Odbytné náleží 
účastníku penzijního připojištění, který zaplatil příspěvky na penzijní připojištění alespoň 
na 12 kalendářních měsíců a jehož penzijní připojištění zaniklo (pokud nedošlo k převodu 
prostředků do penzijního připojištění u jiného fondu), nebo fyzické osobě určené 
účastníkem ve smlouvě, pokud účastník zemřel. Další podmínkou je trvání penzijního 
připojištění alespoň po dobu 12 kalendářních měsíců. 

Účastník musí být nejméně jednou ročně penzijním fondem písemně informován 
o výši všech prostředků, které penzijní fond eviduje ve prospěch jeho nároků, a o stavu 
těchto nároků, včetně údaje o výši připsaného procenta zhodnocení prostředků účastníka. 
Každému účastníku musí být též dostupná zpráva o hospodaření penzijního fondu. 

 

3.2.5 Příspěvky na penzijní p řipojišt ění, daňová podpora 

Účastník penzijního připojištění je povinen platit na své penzijní připojištění 
penzijnímu fondu příspěvky. Výše se stanoví na kalendářní měsíc a platí se do konce 
tohoto měsíce nebo na delší období dopředu. Nejnižší příspěvek účastníka činí 100 Kč 
měsíčně. Maximální částka stanovena zákonem není. Účastník má právo během 
připojištění měnit výši svého příspěvku. Penzijnímu fondu poskytuje Ministerstvo financí 
ze státního rozpočtu ve prospěch jednotlivých účastníků státní příspěvky. Jejich výše je 
odstupňována podle výše příspěvků účastníka. Maximální státní příspěvek činí 150 Kč 
měsíčně, a to na příspěvek účastníka ve výši 500 Kč a více. Státní příspěvek se 
neposkytuje na tu část příspěvku na penzijní připojištění, kterou platí zaměstnavatel. 
(Tabulka č. 2 uvádí měsíční výši státního příspěvku v závislosti na výši platby pojistného) 

 

Tabulka č. 2 - Státní příspěvek na penzijní připojištění 
Zdroj: [13] 

 

Měsíční platba Státní příspěvek 

100 - 199 50 Kč + 40 % z částky nad 100 Kč 

200 - 299 90 Kč + 30 % z částky nad 200 Kč 

300 - 399 120 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč 

400 - 499 140 Kč + 10 % z částky nad 400 Kč 

500 a více 150 Kč 
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Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění poukázaný na účet jeho 
zaměstnance u penzijního fondu (max. do výše 5 % vyměřovacího základu zaměstnance 
pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) je 
osvobozen od daně z příjmů. Podle § 15 zákona o daních z příjmů lze od základu daně 
z příjmů fyzických osob ve zdaňovacím období odečíst platbu příspěvků poplatníkem na 
penzijní připojištění. Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků 
zaplacených na penzijní připojištění poplatníkem na zdaňovací období sníženému 
o 6 000 Kč. Maximální částka, kterou lze takto odečíst, je 12 000 Kč. 

Tato daňová úleva navazuje na podporu penzijního připojištění formou státního 
příspěvku. Ten se poskytuje pouze do částky 500 Kč měsíčně, tj. 6 000 Kč ročně; nad tuto 
částku pak náleží uvedená daňová úleva. [9] 

3.3 Reforma d ůchodového pojišt ění 

Za posledních 15 let se střední délka života prodloužila o 4 roky. Předpokládá se, že 
za každých 6 let se prodlouží o jeden rok, takže v kombinaci s možným poklesem 
porodnosti se bude zvyšovat i podíl starších osob na celkové populaci. V současné době je 
každý pátý občan starší 60 let, v roce 2020 se očekává, že to bude každý čtvrtý. 

Přes řadu změn provedených v základním důchodovém pojištění za účinnosti 
zákona o důchodovém pojištění je zřejmé, že především v důsledku očekávaného 
demografického vývoje, důchodový systém v současném nastavení základních parametrů 
je dlouhodobě finančně neudržitelný a bude ho třeba dále významně reformovat. Pokud by 
nedošlo ke změnám v důchodovém systému, lze již od roku 2010 očekávat jeho deficit na 
úrovni kolem 10 miliard ročně. [3] (Tabulka č. 3 uvádí počet důchodců k počtu poplatníků 
v jednotlivých letech) 

 
Tabulka č. 3 - Poměr počtu důchodců k počtu poplatníků pojistného v České republice 

Zdroj: [3] 
 

  31.12.2006 31.5.2007 31.12.2008 

Počet starobních důchodců         1 995 350            2 005 920            2 066 005    

Počet poplatníků pojistného         4 848 236            5 015 479            4 978 920    

Počet popl.na 1 st.důchodce 2,43 2,50 2,41 

Počet důchodců         2 683 784            2 967 104            2 754 011    

Počet popl.na 1 důchodce 1,81 1,86 1,81 
 

 

Nezbytným předpokladem rozhodnutí o budoucí podobě základního důchodového 
pojištění je politická shoda především v tom, jak zajistit jeho dlouhodobou finanční 
udržitelnost, zda a jak diverzifikovat jeho financování, jaká bude příjmová solidarita a zda 
a jak řešit mezigenerační nespravedlnost v základním důchodovém pojištění. 

Změny v základním důchodovém pojištění nelze realizovat izolovaně bez ohledu na 
situaci v tzv. soukromých důchodech. Tedy bez ohledu na stav v penzijním připojištění se 
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státním příspěvkem. Politické shody musí být dosaženo zejména v otázce, jakou váhu 
budou mít tyto příjmy v celém důchodovém systému, zda vytvořit další možnosti pro účast 
v doplňkovém připojištění – spoření na stáří, zda účast v doplňkových důchodových 
systémech bude povinná nebo dobrovolná, a zda bude státní garance či nikoliv. Základem 
příjmů ve stáří by však mělo zůstat průběžně financované a dávkově definované 
základní důchodové pojištění. 

3.3.1 Tři etapy d ůchodové reformy 

První etapa důchodové reformy byla schválena v létě 2008 jako zákon 
č. 306/2008 Sb. s účinností od 1. 1. 2010. Obsahuje řadu významných opatření, která 
především – spolu s úpravami z let 1995 a 2003 – přispějí k finanční udržitelnosti 
důchodového systému v období následujících 20 let. Úpravy však samozřejmě zasahují do 
všech významných institutů systému a jsou tak náročné i na přípravu nositele pojištění. 
Také proto zákon obsahuje na naše zvyklosti neobvykle dlouhou legisvakanci, téměř jeden 
a půl roku. V rámci druhé etapy důchodové reformy budou řešeny otázky týkající se 
soukromých důchodů, které se bezprostředně nedotknou provádění sociálního pojištění. 

Jinak tomu ale bude u připravované třetí etapy důchodové reformy, která má řešit 
diverzifikaci zdrojů pro příjmy ve stáří. Pojištěncům by měla být dána možnost volby, zda 
jejich důchod bude plynout pouze ze základního důchodového pojištění, nebo částečně i ze 
spořícího soukromého pilíře důchodového systému. Ministerstvo práce a sociálních věcí 
má předložit návrh zákona vládě do poloviny roku 2009. V prvních úvahách o novém 
systému se počítá s významnou úlohou ČSSZ jak při výběru pojistného, tak i ve výplatní 
fázi. K této třetí etapě důchodové reformy se však ještě očekává velká politická i odborná 
diskuze. 

Je ale nutné zdůraznit, že parametrické změny, které by měly vejít v platnost od 
1. 1. 2010, v žádném případě neohrozí stávající poživatele důchodu a ani ty, kteří se již 
v předdůchodovém věku nacházejí. Veškerá opatření směřují do daleké budoucnosti a řada 
navržených opatření se bude zavádět postupně. V případě nerealizace reformy je ohrožena 
stabilita systému a životní úrovně dnešní mladé generace (tedy posledních silných 
populačních ročníků ze 70. let). Čím déle by se reforma odkládala, tím více hrozí dvojí 
trest: vysoké odvody i daně a nízké důchody. 

3.3.2 První etapa  

Tato etapa zahrnuje níže uvedené změny: 

1) Postupné zvyšování důchodového věku až na 65 let (pro muže, bezdětné ženy a 
ženy, které vychovaly jedno dítě) a 62 až 64 pro ženy s více dětmi. Důchodový věk 
tak dosáhne 65 let u mužů a bezdětných žen v roce 2030 pro narozené v roce 1965. 
Pokračuje se ve zvyšování důchodového věku stejným tempem jako dosud, tj. 
o dva kalendářní měsíce u mužů a o čtyři kalendářní měsíce u žen za každý 
kalendářní rok až do dosažení příslušného věku pro odchod do důchodu. 

2) Postupné prodlužování potřebné doby pojištění ze současných 25 až na 35 let 
(se započítáváním náhradních dob pojištění) vzniku nároku na starobní důchod, 
resp. na 30 let (bez započítání náhradních dob pojištění). Při výpočtu důchodu 
vychází běžně doba pojištění včetně náhradních dob 45 let. Tento parametr ve 
skutečnosti nikoho neohrozí, a to ani při zrušení zápočtu náhradní doby za studium. 
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3) Vyloučení doby studia z okruhu tzv. náhradních dob pojištění, s výjimkou 
posouzení nároku na invalidní důchod (doba studia získaná před datem účinnosti 
zákona se bude posuzovat a započítávat podle stávající právní úpravy). 

4) Zvýšení krácení starobního důchodu při předčasném odchodu do starobního 
důchodu v případě, že chybějící doba do dosažení důchodového věku je delší než 
dva roky. Za každých započatých 90 kalendářních dnů se sníží výpočtový základ 
o 0,9 % za období prvních 720 kalendářních dnů (2 roky) a o 1,5 % za období od 
721. dne. 

5) Přehodnocení definice plné a částečné invalidity a zavedení invalidity členěné do 
tří stupňů s rozdílnou výší invalidního důchodu. Změna by tak měla zejména 
přispět k modernizaci a ke zpřesnění posudkového procesu. 

6) Transformace invalidního důchodu na důchod starobní při dovršení věku 65 
let a postupné sjednocení věkové hranice žen a mužů pro trvalý nárok na vdovský 
nebo vdovecký důchod. 

7) Zvyšování procentní výměry starobního důchodu při jeho plném pobírání současně 
s vykonáváním výdělečné činnosti tak, že za každých 360 dnů se procentní výměra 
zvýší o 0,4 % výpočtového základu. Přepočet má být proveden nejdříve po uplynutí 
dvou let takovéto výdělečné činnosti nebo po jejím skončení. 

8) Výplata poloviny starobního důchodu při souběžné výdělečné činnosti s tím, že za 
každých 180 kalendářních dnů výdělečné činnosti se zvýší procentní výměra 
starobního důchodu o 1,5 % výpočtového základu. 

9) Zrušení zaměstnávání důchodců na dobu určitou s opakovaným uzavíráním 
pracovních smluv s možností plného pobírání důchodu. Nově by tak nebylo třeba 
při plném pobírání důchodu sepisovat pracovní smlouvu na dobu určitou (max. na 
jeden rok). 

3.3.3 Druhá etapa 

Tato etapa zahrnuje řešení financování základního důchodového pojištění a přijetí 
opatření v oblasti penzijního připojištění a životního pojištění. V souvislosti s tím by 
měla být připravena a realizována opatření ve veřejném základním důchodovém pojištění, 
a to zejména: 

1) zavedení plateb státu za náhradní doby pojištění; odvod plateb za náhradní doby 
pojištění umožní snížit procentní sazby pojistného na důchodové pojištění 
s pozitivním dopadem na trh práce; 

2) vytvoření rezervy pro důchodovou reformu; 

3) oddělení financování základního důchodového pojištění od státního rozpočtu a 
vytvoření důchodového fondu. 

4) opatření v oblasti soukromých důchodů – zejména penzijní připojištění se státním 
příspěvkem a životní pojištění, především oddělení majetku akcionářů a klientů; 
zavedení možnosti poskytovat různě zaměřené penzijní plány; zvýšení motivace 
k vyšším příspěvkům; zvýšení participace zaměstnavatelů; podpora čerpání 
doživotních penzí z penzijního připojištění.    
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3.3.4 Třetí etapa 

Zavedení dalšího dobrovolného spořícího pilíře důchodového systému založeného 
na možnosti částečně se vyvázat ze základního důchodového pojištění (možnost opt-out). 
Pojištěnci by si tedy nevolili, zda budou či nebudou platit příspěvky na důchodové 
pojištění, ale pouze jaké budou zdroje financování jejich budoucích důchodů. [3] 
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4. Zhodnocení 

Starobní důchody představují v České republice hlavní formu zabezpečení osob ve 
stáří. Částky na důchodové pojištění představují zhruba 28 % výdajů státního 
rozpočtu. Jen ČSSZ vyplácí přibližně 3,3 milionu důchodů, z toho jsou  2 miliony 
starobních důchodů (Tabulka č. 1 v příloze č. 1 uvádí počet všech důchodců a důchodů 
v jednotlivých letech). Řada lidí pobírá současně starobní a pozůstalostní důchod, jde o tzv. 
souběh důchodů. Proto se liší celkový počet důchodců a počet vyplácených důchodů. 

Účet sociálního pojištění vykázal ke konci října 2007 přebytek ve výši cca 
14,5 miliardy Kč. Tento účet zahrnuje příjmy a výdaje na důchodové a nemocenské 
pojištění. Ve stejném období roku 2006 byl účet v přebytku cca 3,5 miliardy korun, v roce 
2005 pak 4,3 miliardy korun. 

Pokud bychom příjmy z pojistného na sociální zabezpečení po odečtení výdajů na 
důchody a dávky nemocenského pojištění „očistili“ o vyplacené finanční prostředky 
související s jinými obdobími (v prosinci se totiž zpravidla z rozpočtu daného roku 
vyplácejí zálohy na důchody v prvních výplatních termínech následujícího roku, v říjnu 
byly vyplaceny zálohy na první splatnosti důchodů v listopadu), získáme tzv. „očištěný“ 
účet sociálního pojištění. K 31. říjnu 2007 byl v přebytku cca 12,5 miliardy Kč. 

Pokud jde o důchodové pojištění spravované ČSSZ, ke konci října 2007 plátci 
pojistného zaplatili na pojistném na důchodové pojištění a příslušenství celkem  
cca 240,9 miliardy Kč. To je o cca 22,3 miliardy Kč více než ve stejném období roku 2006 
a o cca 37,3 miliardy Kč více než v roce 2005. Naopak výplata všech důchodů si vyžádala 
cca 233,9 miliardy Kč. Tzv. účet důchodového pojištění tak byl ke konci října 2007 
v přebytku cca 7 miliard Kč. Pokud výdaje na důchodové pojištění očistíme od výdajů 
jiných období, pak byl tzv. „očištěný“ účet důchodového pojištění v přebytku o cca 
5 miliard Kč. (Tabulka č. 4 uvádí výdaje na důchody v ČR v letech 1996 až 2007) 

ČSSZ spravovala v roce 2008 záležitosti téměř osmi milionů klientů, z toho bylo 
2,754 milionu důchodců, kterým vyplácela 3,383 milionu důchodů. 

V roce 2009 by měl stát vybrat na daních a dalších platbách celkem 1 107 miliard 
Kč a na veřejných výdajích plánuje utratit 1 152 miliard Kč. Největší podíl příjmů i výdajů 
má připadnout na resort Ministerstva práce a sociálních věcí. Jen na důchodech se má 
vyplatit 336 miliard Kč. [3] 
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Tabulka č. 4 - Vývoj výdajů na důchody v České republice od roku 1996 do roku 2007 
Zdroj: [11] 

 

Roky Výdaje v tisících Kč 
z toho na starobní 

důchody 

1996 122 364 692   85 063 170 

1997 147 281 108 104 198 248 

1998 161 805 063 114 605 484 

1999 173 014 133 123 666 158 

2000 181 921 261 130 932 093 

2001 195 813 711 140 656 510 

2002 210 439 949 150 772 339 

2003 218 273 276 156 272 738 

2004 226 883 064 163 025 907 

2005 243 647 897 175 668 780 

2006 261 463 875 188 948 637 

2007 282 876 084 203 932 710 
 

4.1 Sociální pojišt ění na prahu roku 2009 

Posledních několik let bylo ve znamení zásadních změn ve všech oblastech 
sociálního pojištění. Na prvním místě je nutno zmínit nový zákon o nemocenském 
pojištění č. 187/2006 Sb., který byl schválen v dubnu 2006. Jeho účinnost byla stanovena 
na 1. 1. 2007, byla však dvakrát odložena a zákon nabývá po několika úpravách účinnosti 
od 1. 1. 2009. Až nyní tak dochází k nahrazení více než padesát let staré normy. Kromě 
významných změn v konstrukci dávek zákon přenáší provádění nemocenského pojištění 
z tzv. velkých organizací na orgány nemocenského pojištění a posiluje ochranné prvky 
proti zneužívání systému, mj. i podrobnější úpravou práv a povinností pojištěnců, 
zaměstnavatelů, ošetřujících lékařů a nositele pojištění. K jeho realizaci je nezbytný 
přechod na centralizované zpracování dat. Jde tak o změnu, která zasáhla do řady agend 
prováděných v ČSSZ i na jejích okresních pracovištích, aniž byl vytvořen prostor pro 
paralelní testování nového a starého systému. 

Výběr pojistného patří k silným stránkám činnosti ČSSZ. Přesto vláda schválila 
záměr vytvořit namísto dosavadních čtyř institucí (finanční úřady, celní správy, zdravotní 
pojišťovny a OSSZ) jedno nové jednotné inkasní místo, tzv. JIM. Vláda očekává, že do 
konce května 2009 předloží ministr financí ve spolupráci s ministry práce a sociálních věcí 
a zdravotnictví podrobný záměr tak, aby mohla být definitivně posouzena efektivnost celé 
několikaleté transformace. Přitom samozřejmou podmínkou je, že do případné realizace je 
třeba pokračovat s maximálním úsilím v dosavadním úspěšném výběru pojistného, a že 
nová instituce bude muset poskytovat všechny potřebné informace pro provádění zbývající 
agendy důchodového a nemocenského pojištění v potřebném rozsahu, kvalitě a čase. 



Radka Lichtenbergová: Analýza systému důchodového pojištění v ČR 
 

2009                                                                                                                                      25 

4.2 Změny v d ůchodovém pojišt ění od 1. 1. 2009 

Změny jsou dány zák. č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb. 
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

Počátkem roku 2009 proběhla valorizace důchodů – procentní výměra každého 
důchodu přiznaného před 1. 1. 2009 se zvýšila o 4,4 %, výše základní výměry důchodu, 
která činí 2 170 Kč, se nezměnila. Zvýšení důchodů od ledna 2009 bylo podle zákona třeba 
stanovit tak, aby u průměrného starobního důchodu činilo částku odpovídající nejméně 
100 % růstu cen zjištěného v období únor 2008 (měsíc následující po posledním měsíci 
období pro zjišťování růstu cen použitého při zvýšení důchodů v mimořádném termínu) až 
červenec 2008 a dále též o částku odpovídající nejméně jedné třetině růstu reálné mzdy 
zjištěného za rok 2007. V období od února 2008 do července 2008 se index růstu cen 
zvýšil o 1,8 %. Růst reálných mezd za rok 2007 dosáhl 4,39 % a z tohoto růstu je pro 
valorizaci nutné zohlednit nejméně jednu třetinu, tj. 1,5 %. Zvýšení průměrného starobního 
důchodu vypláceného samostatně má tedy činit nejméně 3,4 %. Zatímco srpnové zvýšení 
důchodů v roce 2008 bylo stanoveno pouze podle růstu cen, promítá se do zvýšení 
důchodů od ledna 2009 i růst reálných mezd, a zvýšení důchodů proto ovlivňuje procentní 
výměru důchodů, která je stanovena mj. podle dosahovaných příjmů. [3]  (Tabulka č. 5 
uvádí průměrnou výši starobního důchodu v jednotlivých letech) 

 

Tabulka č. 5 - Průměrná výše starobního důchodu vypláceného ČSSZ 
Zdroj: [11] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Výzkum ve řejného mín ění o českém d ůchodovém systému 

Ministerstvo práce a sociálních věcí má zájem o pravidelný výzkum veřejného 
mínění, protože informovanost veřejnosti, zejména pak znalost názorů na současný 
důchodový systém, jeho organizační uspořádání, fungování a vývoj těchto názorů jsou 
důležité pro odbornou a politickou diskuzi o průchodnosti opatření, jejichž přijetí je 
nezbytné. 

Výzkum proběhl v červnu 2005 až květnu 2006. Bylo osloveno 1060 obyvatel nad 
15 let a 508 zaměstnavatelů. Byly získány poznatky o míře informovanosti veřejnosti a 
zaměstnavatelů o fungování současného důchodového systému, o zkušenostech pojištěnců 
a zaměstnavatelů se správami sociálního zabezpečení, o názorech na penzijní připojištění a 
využívání produktů penzijních fondů a životních pojišťoven pro zabezpečení ve stáří, 

Rok Důchod 

1997                      5 148 Kč  

2005                      7 744 Kč  

2006                      8 187 Kč  

2007                      8 747 Kč  

2008                      9 638 Kč  
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o investičním chování občanů ve vztahu k zabezpečení ve stáří, o názorech veřejnosti na 
současný důchodový systém a na jeho reformu. 

4.3.1 Postoje ve řejnosti k českému d ůchodovému systému   

Čtyři pětiny lidí, kteří ještě nejsou v důchodu, pociťují obavy ve vztahu ke své 
důchodové budoucnosti. Týkají se především toho, že bude obtížné vyjít s penězi, stát se 
nebude umět postarat o rostoucí počet starých lidí, sníží se solidarita mezi bohatými a 
chudými, a že nebude jistý věk odchodu do důchodu.  

Z hlediska finančního zajištění v důchodovém věku se pojištěnci spoléhají 
především na státní důchod, méně na úspory a nejméně na penzijní připojištění. 

Na otázku, který způsob využít pro zajištění ve stáří, téměř polovina respondentů 
(46 %) uvedla penzijní připojištění a stavební spoření, dále pak ukládání peněz na běžný 
účet (43 %), životní pojištění (33 %), vkladní knížku (32 %) a spoření doma (30 %). 

Typický účastník penzijního připojištění je ve věku 40 – 60 let, 
nadprůměrného vzdělání a příjmu . I zde se projevuje, že převažující mentalitou 
obyvatel ČR je spoléhání se na stát. Argumentuje se absencí volných prostředků – ani další 
příspěvek zaměstnavatele nevede ke stoprocentnímu využití penzijního připojištění ze 
strany zaměstnanců. Svou roli hraje i relativně nízká důvěryhodnost penzijních fondů 
(41 %), doprovázená obavami ze ztráty vkladů, a nízká informovanost. Jako nejhůře 
informovaná se v rámci šetření ukazuje část populace s nižšími příjmy, nižším vzděláním a 
pracující v manuálních profesích.  

Polovina populace ČR nepovažuje současný důchodový systém jako celek za 
spravedlivý. Pouze třetina populace naopak systém jako spravedlivý vnímá. Častěji 
(42 %) považují systém za spravedlivý příznivci ČSSD a KSČM. Téměř polovina 
populace má současný důchodový systém za příliš solidární a málo výkonově 
orientovaný. Častěji považují systém za příliš solidární vysokoškolsky vzdělaní lidé 
(59 %), OSVČ (58 %), pracující v nemanuálních profesích (56 %), lidé žijící ve velkých 
městech (55 %) a příznivci ODS (55 %). Se zavedením minimálního pojistného nesouhlasí 
43 % populace, souhlasí 33 % populace.  

Genderový pohled z hlediska míry souhlasu s jednotlivými variantami vyšel tak, že 
87 % pojištěnců je pro to, aby ženy, které vychovaly děti, odcházely dříve do důchodu, 
74 % by považovalo za správné, aby muži, kteří vychovali děti, odcházeli dříve do 
důchodu, a jen 7 % si myslí, že by ženy měly odcházet později do důchodu kvůli vyšší 
naději dožití. 

Co se týče důchodové reformy, většina veřejnosti nesouhlasí ani s jednou 
z navrhovaných změn v důchodovém pojištění. Nejširší podporu má zavedení stropu 
pojistného – třetina lidí. Čtvrtina je pro zrušení zápočtu doby studia. Pětina lidí souhlasí 
s prodloužením potřebné doby pojištění ze současných 25 na 35 roků. Nejnižší podporu má 
postupné prodlužování věkové hranice pro odchod do důchodu na 65 let pro muže i 
ženy, s tímto souhlasí přibližně jeden člověk z osmi. [3] 
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4.4 Problém mezinárodního srovnání 

Mezinárodní komparace důchodových systémů bude vždy do značné míry 
problematická z metodologického hlediska. Velkým nebezpečím je selektivní výběr, 
například pouze jednoho parametru důchodového systému, bez zasazení do širšího 
kontextu. Například porovnávat statutární věk odchodu do důchodu bez znalosti řady další 
okolností – očekávané naděje dožití, možností využívání předčasného důchodu, úrovně 
dávek, atd. – může vést ke zkresleným interpretacím.  

Dalším faktorem je, že podoba jednotlivých důchodových systémů není založena 
pouze na měřitelných exaktních datech, ale je velmi ovlivněna historickými 
konsekvencemi, tradicí sociálních přístupů, zvyklostmi a chováním lidí, ekonomickou 
vyspělostí a dalšími celospolečenskými faktory. Neopominutelnou nutností je také potřeba 
zasadit důchodový systém do širšího společenského rámce. Jde o prvek, který nelze 
abstrahovat od dalších vlivů. Naopak je v neustálé interakci se společností a musí průběžně 
reagovat na vývoj. Charakteristickým znakem důchodových systémů je proto určité trvalé 
napětí mezi snahou o statickou neměnnost a dlouhodobost pravidel na jedné straně a 
nutností dynamicky a flexibilně reagovat na vnější okolnosti ovlivňující vstupní parametry. 
Všechny tyto okolnosti zapříčiňují velkou rozmanitost podob a přístupů k problematice 
zabezpečení člověka ve stáří. Sociální oblast je proto i z tohoto důvodu v rámci EU stále 
pod dominantním vlivem jednotlivých členských států a ani v relativně střednědobém 
horizontu se nepočítá s přesunem kompetencí na nadnárodní úroveň. O mezinárodní 
srovnání důchodových systémů se pokoušejí různé organizace. Například OECD vydala 
rozsáhlou publikaci Pension at a Glance. Počítá se s její pravidelnou aktualizací. Světová 
banka i OECD se často věnují důchodovým systémům v kontextu jejich zasazení do 
makroekonomického rámce. Mezinárodní organizace práce publikovala v roce 2002 dvě 
případové studie Pension Reform in Central and Eastern Europe – volume 1 a 2. 
V poslední době jsou patrné i aktivity EU, konkrétně v rámci prací Výboru pro sociální 
ochranu (Social Protection Committee, SPC) a Hospodářského výboru (Economic Policy 
Committee, EPC). Vznikly materiály věnující se užším tématům, například minimálnímu 
příjmu důchodců, flexibilitě odchodu do důchodu, teoretické modelace náhradového 
poměru, ale i širší obecnější studie. 
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5. Závěr 

Všichni se shodují, že reforma důchodového systému je nezbytná, ale jak i 
vyplývá z výzkumu veřejného mínění, je velmi obtížné ji prosadit v plném rozsahu. 
Navrhované změny nemají širší podporu veřejnosti, panují obavy z budoucnosti a 
finančního zajištění ve stáří.  

Pojištěnci se stále spoléhají především na státní důchod, méně na úspory a 
dobrovolné penzijní připojištění. Myslím si, že pro efektivní reformu je třeba přesvědčit a 
nadále motivovat pojištěnce k samostatnosti při vytváření úspor na důchod. Stát by měl být 
garantem určitého minimálního důchodu vypláceného z důchodového pojištění, ale tento 
důchod by měl být pouze základem, který by byl dále navýšen o výplaty důchodů 
z penzijního připojištění a dalších finančních produktů. V této oblasti se mluví o tom, že by 
dalším z možných pilířů důchodového systému mohlo být investování do podílových 
fondů. Systém do budoucna předpokládá částečné vystoupení ze státního důchodového 
pojištění a přesměrování části plateb k soukromým správcům. To by mohlo přinést určité 
ozdravení současného systému díky řadě výhod, které nabízí. Jedná se např. o růst míry 
úspor - díky zhodnocení, které umožňuje částečně otevřený trh, by mohla být naspořená 
částka výrazně vyšší než v současném systému, dále je zde počítáno s individuální 
zodpovědností, tzn. každý by byl sám zodpovědný za zabezpečení svého stáří. 
Nevýhodami ale může být vysoká inflace, která má nepříznivý dopad na reálnou hodnotu 
důchodových dávek, dále jsou zde skrytá rizika spojená s investováním na kapitálovém a 
finančním trhu, snižuje se míra solidarity ve společnosti a chybí státní garance. V tom 
vidím zásadní problém, zvláště v dnešní době, kdy lidé z důvodu celosvětové finanční 
krize přišli o značnou část svých úspor, a dle mého názoru nebudou ani v budoucnu 
ochotni investovat do rizikových a nezabezpečených fondů.  

Problémem systému důchodového pojištění v ČR je i jeho přehnaná solidarita. 
Stávající systém je nejvýhodnější pro lidi s podprůměrnými příjmy, kteří pobírají důchod 
v téměř stejné výši jako byla dříve jejich čistá mzda. Naopak lidé, kteří vydělávají např. 
čtyřikrát více než je průměrná mzda a i čtyřikrát více odvádějí (limit pro odvody pojistného 
je stanoven na 48násobek průměrné mzdy v kalendářním roce), mají důchod jen 1,5krát 
vyšší. 

Do budoucna se uvažuje i o případném zrušení dřívějšího odchodu do důchodu 
u žen, které vychovaly děti. Je pravda, že dřívější odchod žen do důchodu není ve světě 
běžný, u nás ho ale veřejnost akceptuje a já bych souhlasila s jeho zachováním. Myslím si, 
že i muži, kteří sami vychovávali děti, by měli mít možnost odejít do důchodu dříve. Toto 
opatření jen logicky navazuje na vládní opatření k podpoře a  zajištění vyšší porodnosti 
v České republice tím, že daná skupina obyvatel je oproti bezdětným zvýhodněna. 

Zahraniční zkušenosti ukazují, že důchodové systémy jsou významnou součástí 
sociální politiky a veřejných financí. Jakékoliv změny vyžadují širší odbornou i 
politickou debatu. Úpravy bez nalezení konsensu se mohou stát kontraproduktivní a 
vyvolat společenské napětí. Ovšem i v tomto bodě lze poukázat na obtížnost provádění 
změn. Na jedné straně existuje nepochybný objektivní tlak na úpravu parametrů a na druhé 
straně zřetelná nechuť na straně veřejnosti. Nicméně nezbývá, než se vydat obtížnou cestou 
k nalezení rovnováhy, která by měla vést ke stabilizaci a udržitelnosti důchodového 
systému pro generace současných i budoucích důchodců při zachování adekvátní úrovně 
zabezpečení.
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