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Anotace 

Disertační práce se zabývá posouzením finanční stability současného důchodového 

systému a dále posouzením úrovně dosahovaných důchodových příjmů jedince v plně 

fondovém systému včetně jeho porovnání se současným systémem. 

Cílem disertační práce je vytvoření modelu starobních důchodů (model 1), fondového 

modelu (model 2) a na jejich základě posouzení moţností budoucího vývoje důchodového 

systému v ČR, včetně analýzy citlivosti a simulace Monte Carlo. Nejdříve jsou vymezeny 

pilíře a základní klasifikace důchodových systémů. Bliţší pozornost je věnována vymezení 

náhradového poměru, demografické situaci v ČR a její projekci do roku 2065. Dále jsou 

popsány důchodové systémy a jejich reformy ve vybraných zemích světa. Následně je popsán 

systém sociálního důchodového pojištění a systém penzijního připojištění se státním 

příspěvkem. Dále je práce zaměřena na popis vybraných prostředků analýzy rizika pouţitých 

v disertační práci. Je popsána analýza citlivosti, jednofaktorová i scénářová, a dále simulace 

Monte Carlo, jednofaktorová i vícefaktorová.  

Jádrem práce je navrţení dvou modelů vývoje důchodů. Model 1 slouţí k modelování 

budoucího vývoje současného průběţně financovaného dávkově definovaného důchodového 

systému, model 2 je vyuţíván pro fondový příspěvkově definovaný důchodový systém. 

V modelu 1 je zkoumána citlivost vývoje salda důchodového systému na vývoj vybraných 

makroekonomických veličin a na změny jednotlivých parametrů důchodového systému. 

V modelu 2 jsou zkoumány varianty důchodových příjmů jedince prostřednictvím 

náhradového poměru v rámci zvolených investičních strategií. V závěru je provedeno shrnutí 

výsledků získaných z modelových propočtů. 

 

Analysis and modeling of the development of pension systems in the Czech Republic 

Annotation 

The dissertation thesis is devoted to the assessment of the financial stability of the 

current pension system and further to the assessment of the level of individual's retirement 

incomes achieved in the fully funded system including a comparison with the current system. 

The aim of the dissertation thesis is to create the model of the old-age pension (model 

1) and the funded model (model 2) as a basis for assessing of options for the future 

development of the pension system in the Czech Republic, including sensitivity analysis and 

Monte Carlo simulation. First pillars and the basic classifications of pension systems are 

defined. More attention is paid to the assessment of the replacement ratio, the demographic 
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situation in the Czech Republic and its projection to the year 2065. Further pension systems 

and their reforms in selected countries of the world are described. Then the social pension 

insurance in the Czech Republic and the system of the pension insurance with the state 

contribution is described. Further the thesis is focused on the description of selected methods 

of the risk analysis used in the dissertation. The sensitivity analysis, Single-factor and Multi-

factor Scenarios, and the Monte Carlo simulation, Single-factor and multi-factor, is described.  

The core of the thesis is to design two models of the development of pensions. Model 

1 is used to the modeling of the future development of the current PAYG defined benefit 

pension system; model 2 is used for the fully funded defined contribution pension system. In 

the model 1 there is the sensitivity of the development of the pension system balance to the 

development of selected macroeconomic variables and to changes in various parameters of 

the pension system examined. In the model 2 there are variants of the individual's retirement 

income due to the replacement ratio within the chosen investment strategies examined. In the 

conclusion there is a summary of the results obtained from model calculations made. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

OBSAH 

1 ÚVOD ........................................................................................................................................ 4 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA DŮCHODOVÝCH SYSTÉMŮ ............................................................... 7 

2.1 PILÍŘE DŮCHODOVÝCH SYSTÉMŮ ......................................................................................................... 7 

2.2 KLASIFIKACE PENZIJNÍCH SYSTÉMŮ ....................................................................................................... 7 

2.2.1 Penzijní systémy podle typu konstrukce ............................................................................ 7 

2.2.2 Penzijní systémy podle druhu financování ........................................................................ 8 

2.2.2.1 Komparace PAYG a plně fondových systémů ............................................................................ 10 

Rizika PAYG a plně fondových systémů ........................................................................................ 10 

Výhody a nevýhody PAYG a plně fondových systémů .................................................................. 12 

2.2.3 Dávkově definované a příspěvkově definované penzijní plány ....................................... 14 

2.2.4 Penzijní systémy provozované veřejným a privátním sektorem ...................................... 15 

2.2.5 Dobrovolné a povinné penzijní systémy .......................................................................... 15 

2.2.6 Penzijní systémy a daňové prostředí ............................................................................... 16 

2.3 VYMEZENÍ NÁHRADOVÉHO POMĚRU .................................................................................................. 16 

2.3.1 Skutečný a hypotetický náhradový poměr ...................................................................... 17 

2.3.2 Hrubý a čistý náhradový poměr ...................................................................................... 18 

2.3.3 Rozšířená definice náhradového poměru ........................................................................ 19 

2.3.4 Plnění mezinárodních smluv ............................................................................................ 22 

2.4 DEMOGRAFICKÉ FAKTORY ................................................................................................................ 23 

2.4.1 Vývoj obyvatelstva ČR ..................................................................................................... 24 

2.4.2 Demografická projekce ................................................................................................... 26 

3 PŘÍSTUP ZAHRANIČÍ K PROBLEMATICE DŮCHODOVÝCH SYSTÉMŮ .......................................... 29 

3.1 PENZIJNÍ SYSTÉMY VE VYBRANÝCH ZEMÍCH .......................................................................................... 29 

3.1.1 Penzijní systémy ve vyspělých zemích ............................................................................. 29 

3.1.1.1 Velká Británie ............................................................................................................................ 33 

3.1.1.2 Švýcarsko ................................................................................................................................... 35 

3.1.1.3 Německo ................................................................................................................................... 38 

3.1.1.4 Rakousko ................................................................................................................................... 40 

3.1.1.5 Nizozemsko ............................................................................................................................... 41 

3.1.1.6 Švédsko ..................................................................................................................................... 42 

3.1.1.7 Itálie .......................................................................................................................................... 43 

3.1.1.8 Francie ....................................................................................................................................... 45 

3.1.1.9 USA ............................................................................................................................................ 46 

3.1.2 Země Latinské Ameriky ................................................................................................... 46 

3.1.2.1 Chile .......................................................................................................................................... 47 

3.1.3 Středoevropské tranzitivní ekonomiky ............................................................................ 51 



2 

 

3.1.3.1 Maďarsko .................................................................................................................................. 51 

3.1.3.2 Polsko ........................................................................................................................................ 53 

3.1.3.3 Slovensko .................................................................................................................................. 54 

3.1.3.4 Srovnání důchodových reforem středoevropských tranzitivních ekonomik ............................. 56 

3.2 TRENDY VÝVOJE DŮCHODOVÝCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ ............................................................................ 57 

4 DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČR ..................................................................................................... 59 

4.1 HISTORIE ..................................................................................................................................... 59 

4.2 STÁVAJÍCÍ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČR ................................................................................................ 60 

4.2.1 Sociální důchodové pojištění ........................................................................................... 61 

4.2.1.1 Legislativní rámec ...................................................................................................................... 62 

4.2.1.2 Popis systému důchodového pojištění v ČR .............................................................................. 68 

4.2.1.3 Druhy dávek .............................................................................................................................. 75 

4.2.1.3.1 Starobní důchod ................................................................................................................ 75 

4.2.1.3.2 Invalidní důchod................................................................................................................ 81 

4.2.1.3.3 Pozůstalostní důchod ........................................................................................................ 82 

4.2.2 Penzijní připojištění se státním příspěvkem .................................................................... 83 

4.2.3 Zhodnocení současného systému důchodového zabezpečení v ČR ................................. 93 

5 POPIS VYBRANÝCH MODELŮ VÝVOJE DŮCHODŮ ..................................................................... 95 

5.1 VYBRANÉ PROSTŘEDKY ANALÝZY RIZIKA .............................................................................................. 95 

5.1.1 Metoda analýza citlivosti ................................................................................................ 95 

5.1.2 Metoda simulace Monte Carlo ........................................................................................ 96 

5.1.3 Predikce na bázi simulace ............................................................................................... 98 

5.2 CHARAKTERISTIKA A POPIS MODELU STAROBNÍCH DŮCHODŮ (MODEL 1) .................................................. 98 

5.2.1 Předpoklady modelu a vstupní údaje .............................................................................. 99 

5.3 CHARAKTERISTIKA A POPIS FONDOVÉHO MODELU (MODEL 2) .............................................................. 102 

6 MODELOVÁNÍ BUDOUCÍHO VÝVOJE DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ........................................... 106 

6.1 MODELOVÁNÍ PRŮBĚŽNĚ FINANCOVANÉHO DÁVKOVĚ DEFINOVANÉHO DŮCHODOVÉHO SYTÉMU – MODEL 1 .. 106 

6.1.1 Vstupní data .................................................................................................................. 106 

6.1.1.1 Příjmová strana ....................................................................................................................... 106 

6.1.1.2 Výdajová strana ....................................................................................................................... 111 

6.1.2 Výsledky základní varianty ............................................................................................ 113 

6.1.3 Analýza citlivosti ........................................................................................................... 114 

6.1.3.1 Dílčí analýza citlivosti .............................................................................................................. 114 

6.1.3.2 Scénářová analýza - komplexní změna parametrů stávajícího systému ................................. 124 

6.1.4 Výsledky stochastické varianty...................................................................................... 126 

6.2 MODELOVÁNÍ FONDOVÉHO PŘÍSPĚVKOVĚ DEFINOVANÉHO DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU – MODEL 2 ................ 126 

6.2.1 Vstupní data a odhad parametrů .................................................................................. 127 



3 

 

6.2.2 Výsledky simulace pro jednotlivé investiční varianty .................................................... 129 

6.2.2.1 Strategie A ............................................................................................................................... 130 

6.2.2.2 Strategie B ............................................................................................................................... 132 

6.2.2.3 Strategie C ............................................................................................................................... 134 

6.2.2.3.1 Vliv výše příspěvkové sazby na velikost náhradového poměru ...................................... 135 

6.2.2.3.2 Muž versus žena ............................................................................................................. 135 

6.2.2.4 Shrnutí výsledků stochastického pojistně-matematického modelu ........................................ 136 

6.3 SHRNUTÍ .................................................................................................................................... 138 

7 ZÁVĚR .................................................................................................................................... 141 

LITERATURA .................................................................................................................................... 144 

SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ ....................................................................................................... 150 

SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................................. 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1 Úvod 

Systémy důchodového zabezpečení představují v posledních desetiletích diskutovanou 

oblast a to jak v rovině teoretické, tak v rovině praktické. Důchodová politika je nedílnou 

součástí ekonomiky kaţdé země. Smyslem a posláním celého důchodového systému je zajistit 

přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří, v případě úmrtí člena rodiny nebo vzniku invalidity. 

Státní penzijní systém představuje objemově významnou součást celkových veřejných 

financí. Nelze přehlédnout, ţe nezanedbatelná část deficitů státního rozpočtu je v posledních 

letech způsobena právě deficitem důchodového systému. Zatímco v první polovině 

devadesátých let minulého století dosahoval systém výrazných přebytků, druhá polovina 90. 

let byla charakteristická svými deficity, které mají tendenci se stále prohlubovat.  

Ve všech rozvinutých zemích světa jiţ řadu let vyvolávají velký zájem ekonomů 

významné a rychlé změny věkové struktury obyvatelstva. Demografické změny vedou 

k populačnímu stárnutí, které je způsobeno především zlepšující se ţivotní úrovní, zlepšující 

se kvalitou zdravotní péče a klesající porodností. Prodluţující se očekávaná střední délka 

ţivota a klesající úmrtnost vede k růstu počtu starobních důchodců v poměru k počtu 

pracujících. V souvislosti se stárnutím populace vystupuje důchodová problematika stále více 

do popředí, neboť vzniká naléhavý problém krytí nákladů na důchodové zabezpečení. 

Česká republika se nyní, stejně jako většina vyspělých zemí, potýká s problémem 

financování důchodových systémů v důsledku stárnutí obyvatelstva. Porodnost v ČR, která jiţ 

dnes patří k zemím s nejstarší populací v Evropě, klesla hluboko pod úroveň potřebnou 

k prosté reprodukci obyvatelstva (to znamená pod 2,1 ţivě narozených dětí na kaţdou ţenu 

v reprodukčním věku). Projekce obyvatelstva ČR do roku 2065 (ČSÚ), popisující budoucí 

vývoj věkové struktury obyvatelstva, tento trend jen potvrzuje. Průměrný věk obyvatel ČR 

v roce 2065 bude přibliţně 49 let, polovina obyvatelstva bude mít více neţ 50 let. Dále se 

zmenší podíl dětské sloţky obyvatelstva a velmi výrazně vzroste podíl obyvatelstva 

v nejstarších věkových skupinách. Osob starších 60 a 65 let bude rychle přibývat (např. uţ 

v roce 2050 bude kaţdý třetí obyvatel starší 65 let). Bude se nepříznivě vyvíjet poměr počtu 

pracujících na jednoho důchodce. Tento poměr se sníţí v roce 2030 na 1,68, v roce 2050 bude 

na jednoho důchodce přispívat uţ jen 1,1 pojištěnce. 

Průběţné financování důchodového systému v ČR je zaloţeno na mezigenerační 

solidaritě a redistribuci, přičemţ generace ekonomicky aktivních lidí platí příspěvky na 

sociální zabezpečení, ze kterých se vyplácejí důchody a dávky pro generaci současných 
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penzistů. Tyto systémy nevytvářejí ţádné úspory pro splácení budoucích důchodů. Celkový 

vývoj systému je tedy závislý na příznivém ekonomickém a demografickém vývoji.  

Výše zmíněná zhoršující se demografická situace ohroţuje budoucí finanční 

udrţitelnost důchodového systému. Dané obtíţe, do kterých se dostává průběţně financovaný 

důchodový systém v ČR, vyvolávají diskuzi o alternativních způsobech financování 

penzijních systémů. Jednou z alternativ je zavedení fondového příspěvkově definovaného 

systému.  

Vzhledem k aktuálnosti problému systému důchodového zabezpečení je obsahem 

disertační práce posouzení finanční stability důchodového systému při zachování současného 

stavu, dále při provádění parametrických změn systému a také posouzení moţností plně 

fondového příspěvkově definovaného systému a porovnání úrovně dosahovaných důchodů se 

současným systémem. 

Cílem disertační práce je vytvoření modelu starobních důchodů (model 1), fondového 

modelu (model 2) a na jejich základě posouzení moţností budoucího vývoje důchodového 

systému v ČR, včetně analýzy citlivosti a simulace Monte Carlo. 

Práce je rozdělena na dvě hlavní části a to část teoreticko-metodologickou a aplikační. 

Teoreticko-metodologická část je zaměřena na vymezení klasifikací důchodových 

systémů, popis důchodových systémů jednotlivých vyspělých i tranzitivních zemí. Dále je 

věnována pozornost současnému důchodovému systému v České republice, důraz je kladen 

na státní pilíř, který je dávkově definován a průběţně financovaný, jiţ v menší míře bude 

zmíněn doplňkový pilíř (penzijní připojištění se státním příspěvkem), jeţ je fondový, 

příspěvkově definovaný. Další kapitoly jsou zaměřeny na popis vybraných prostředků analýzy 

rizika pouţitých v disertační práci. Je popsána analýza citlivosti, jednofaktorová i scénářová, a 

dále simulace Monte Carlo, jednofaktorová i vícefaktorová. Poslední kapitola teoreticko-

metodologické části je zaměřena na charakteristiku a popis modelů vývoje důchodů. Model 

starobních důchodů slouţí k modelování vývoje průběţně financovaného dávkově 

definovaného důchodového systému, fondový model je vyuţíván pro fondový příspěvkově 

definovaný důchodový systém. 

Aplikační část této disertační práce je rozdělena do dvou oblastí. První část je 

zaměřena na aplikaci modelu 1, který je zaloţen na demografické projekci české populace do 

roku 2065 publikované ČSÚ a je sledován vývoj salda stávajícího důchodového systému 

v daném časovém horizontu. V rámci citlivostní analýzy je zjišťována citlivost vývoje salda 

systému starobních důchodů na vývoj vybraných makroekonomických veličin a dále na 
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změny jednotlivých parametrů důchodového systému. Následně je provedena scénářová 

analýza, v rámci které je ukázán vývoj salda důchodového systému při změně několika 

parametrů najednou. V rámci stochastické varianty je do modelu 1 zavedena náhodná 

proměnná, a to tempo růstu HDP. Ve druhé části jsou představeny výsledky modelu 2. Tento 

pojistně-matematický stochastický model je vytvořen ke zkoumání moţných variant 

důchodových příjmů členů příspěvkově definovaného důchodového plánu. V tomto systému 

jsou vybrané příspěvky v průběhu akumulační fáze investovány, přičemţ jsou zvoleny 3 

investiční strategie (investování prostředků pouze do akcií, pouze do dluhopisů, případně do 

obou těchto instrumentů). Je stanovován náhradový poměr pro jednotlivé investiční strategie. 

Vývoj náhodných veličin (investiční výnos, tempo růstu HDP) je predikován na bázi 

simulační techniky Monte Carlo a uvaţuje se s korelací náhodných veličin. 

Výsledky obou modelů jsou slovně a graficky interpretovány a následně shrnuty. 

 V závěru práce je provedena sumarizace a zhodnocení výsledků získaných 

z modelových propočtů v disertační práci. 
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2 Teoretická východiska důchodových systémů 

Obsahem této kapitoly je vymezení pilířů a základních klasifikací důchodových 

systémů z hlediska typu konstrukce, druhu financování, způsobu určení příspěvků či dávek, 

provozovatele, účasti v penzijním schématu a daňového prostředí. V této kapitole se vychází 

zejména z těchto pramenů: [2], [6], [8], [16], [31], [33], [34], [35], [38], [40]. 

2.1 Pilíře důchodových systémů 

Ke krytí potřeb ve stáří je obvykle v různé míře uplatňována třípilířová soustava, která 

zahrnuje: 

I. pilíř - základní povinné pojištění garantované státem financované z příspěvků 

pojištěnců, zaměstnavatelů a státu – tzv. sociální důchodové pojištění; 

II. pilíř - kapitálový pilíř na podnikovém nebo zaměstnavatelském principu; 

III. pilíř - dobrovolné kolektivní připojištění financované z příspěvků účastníků a 

jejich zaměstnavatelů – tzv. penzijní připojištění, dále zde patří individuální spoření a 

individuální ţivotní nebo důchodové pojištění u komerčních pojišťoven. 

2.2 Klasifikace penzijních systémů 

2.2.1 Penzijní systémy podle typu konstrukce 

Bismarckův systém byl představen v 80. letech 19. století. Měl zabezpečit důchody 

všem pracujícím, kteří odváděli příspěvky. Dávky měly zabezpečit stejný ţivotní standard 

jako v období aktivního ţivota, byla ale stanovena horní hranice. Systém je zaloţen na 

sociálním pojištění, důchod je konstruován na základě procenta ze mzdy. Největším 

nedostatkem Bismarkova modelu je absence solidarity (tj. nedostatek penzí pro segment 

populace, který neměl ţádné příjmy ze zaměstnání). Tímto modelem byly inspirovány řady 

zemí EU. V zemích s Bismarckovskou tradicí hraje důleţitou roli I. pilíř. 

V Beveridgeově systému měl stát ručit minimální penzi obyvatelstvu bez rozdílu. 

Důchody jsou dány jednotnou výší dávky, která je upravována podle vývoje růstu cen. Hlavní 

nevýhoda Beveridgeova systému je spatřována v pevné minimální úrovni univerzální penze. 

Pro většinu lidí systém neposkytuje srovnatelný ţivotní standard, který měli v průběhu ţivota. 

Z tohoto důvodu hrál důleţitou roli rozvoj doplňovacích systémů. Tato metoda byla více či 

méně přijata Velkou Británii, Skandinávskými státy a Holandskem. V zemích s Beveridgskou 

tradicí bývá dominantní II. pilíř. 
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2.2.2 Penzijní systémy podle druhu financování 

Z hlediska způsobu financování je moţné rozlišovat dva základní typy důchodových 

systémů. Jedná se o metodu průběţného financování (tzv. PAYG – pay as you go) 

charakteristickou vesměs pro I. pilíř. Druhý způsob financování důchodových systémů je 

systém fondový (tzv. FF – fully funded) charakteristický pro II. pilíř, jehoţ základem je vţdy 

dlouhodobé spoření v době ekonomické aktivity člověka. Ve své čisté formě se PAYG či FF 

vyskytují pouze ojediněle, další způsoby financování penzijních systémů jsou představovány 

modifikacemi a kombinací dvou předešlých systémů. 

 Průběžné financování (PAYG - Pay-As-You-Go)  

Tento způsob financování je zaloţen na mezigenerační solidaritě a redistribuci. 

Generace ekonomicky aktivních lidí platí příspěvky na sociální zabezpečení, ze kterých se 

vyplácejí důchody a dávky pro generaci současných penzistů. Aţ se dnešní ekonomicky 

aktivní lidé dostanou do důchodového věku, budou jejich penze hrazeny z příspěvků generace 

dnešních dětí atd. Většina státem provozovaných penzijních systémů je financována pomocí 

PAYG metody. Tato schémata mají nejčastěji dávkově definovaný charakter. 

Tyto systémy jsou spravovány státem a nevytvářejí ţádné úspory pro splácení 

budoucích důchodů. PAYG systémy podléhají politickému riziku z důvodu velké nejistoty 

legislativních změn. Průběţně financované systémy negativně ovlivňují trh práce, implicitní 

míra výnosu je jiţ delší dobu niţší neţ výnosová míra FF (PAYG systémy jsou výhodné v 

případě, kdy růst mezd a populace převyšuje míru růstu na finančních trzích), nadměrná 

redistribuce vede ke sníţení celkových úspor. Naopak výhodou těchto systémů je jiţ zmíněné 

zvýšení solidarity mezi generacemi i v rámci generace (systém s vysokou příjmovou 

solidaritou představuje účinný nástroj boje s chudobou post-produktivních generací, coţ je 

důleţité z hlediska udrţení sociální soudrţnosti společnosti, na druhé straně nadměrná 

příjmová solidarita vytváří bariéry v důchodovém systému a disproporce na trhu práce), dále 

pak účinnější obrana proti inflaci a oproti fondovým systémům se nemusí čekat na akumulaci 

úspor. Avšak všechny tyto výhody závisí na příznivém ekonomickém a převáţně 

demografickém vývoji. Stále se zhoršující demografická situace vede k finanční 

neudrţitelnosti tohoto systému. Systém produkuje stále vyšší implicitní dluh, který je 

představován rozdílem mezi současnou hodnotou budoucích příspěvků a současnou hodnotou 

budoucích závazků, čili penzijních dávek. Podrobnější vysvětlení výše uvedeného je uvedeno 

v kapitole 2.2.2.1. 

 PAYG s nárazníkovým fondem (buffer fund) 
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Jedná se o klasický PAYG, který však v minulosti dosahoval finančních přebytků. 

Tyto přebytky jsou investovány na kapitálovém trhu a přinášejí do systému dodatečný 

úrokový výnos. Tyto dodatečné zdroje slouţí k financování důchodových dávek v případě 

deficitu. 

 Plně fondový systém (FF – fully funded) 

Základem fondových systémů je vţdy dlouhodobé spoření v době ekonomické aktivity 

člověka, které podporuje tvorbu dostatečných úspor a je generačně spravedlivé. Plně fondový 

systém není zaloţen na mezigenerační solidaritě. Výše penze je závislá pouze na příspěvcích, 

které si jedinec naspořil a na dlouhodobé míře výnosu z aktiv penzijního fondu. Existuje tedy 

kapitálová rezerva, která je schopna pokrýt veškeré nárokované dávky, ale i dávky související 

s ukončením členství v systému. Kapitál je dále investován a výnosy z něj jsou pouţity ke 

sníţení příspěvků do systému nebo ke zvýšení úrovně dávek. U plně fondově financovaných 

penzijních plánů roste váha příspěvkově definovaných schémat, coţ vytváří zcela evidentní a 

silnou vazbu mezi odvedenými příspěvky a pobíranými dávkami. Plně fondově jsou 

financována většinou soukromá schémata. 

Častým problémem fondových schémat bývá neefektivní administrativa. Další 

nevýhodou je dlouhá doba potřebná pro jejich vybudování. Ta také nejvíce komplikuje 

přechod od průběţného systému financování k fondovému systému. Naopak vůči 

demografickým a politickým rizikům jsou tyto systémy poměrně odolné. Implicitní reálná 

míra výnosu je u fondových, příspěvkově definovaných schémat výrazně vyšší neţ u PAYG 

penzijních plánů. Dále viz kap. 2.2.2.1. 

 Částečně fondový systém 

Jedná se o PAYG s prvky plně fondového systému. Často jsou vytvářeny dva povinné 

pilíře, jeden s PAYG financováním a druhý plně fondový. 

 NDC (Notional defined contributions)  

Tento přístup kombinuje výhody PAYG a plně fondového přístupu k financování. 

Z hlediska skutečného toku prostředků zůstává NDC systémem s průběţným financováním. 

Ovšem z hlediska určení výše penze při odchodu do důchodu se systém snaţí napodobit plně 

fondový přístup. Kaţdý účastník má v rámci NDC svůj vlastní individuální účet, na který se 

mu připisují jím odvedené příspěvky a jejich zhodnocování v čase. Výše penze v okamţiku 

odchodu jedince do důchodu je v tomto systému přímo závislá na celkových (hypotetických) 

úsporách na jedincově účtu a nepřímo závislá na průměrné očekávané délce ţivota generace 

nastávajících důchodců. Úspory na účtech jednotlivců jsou ovšem pouze hypotetické, protoţe 
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vybrané příspěvky jsou fakticky pouţity na výplatu současných důchodců a pouze „papírově“ 

jsou připisovány a zhodnocovány na individuálních účtech. 

2.2.2.1 Komparace PAYG a plně fondových systémů 

V následujícím textu jsou rozebrána určitá rizika, výhody a nevýhody průběţně 

financovaných a plně fondových důchodových systémů. 

Rizika PAYG a plně fondových systémů 

Průběţně financované i plně fondově financované systémy jsou citlivé na různé druhy 

rizik. Dle studie, viz [6], případně viz [38], existují následující rizika. 

 Demografické riziko 

Nepříznivým demografickým vývojem (stárnutí populace v důsledku nízké míry 

porodnosti a rostoucí délky ţivota v souvislosti se zlepšující se ţivotní úrovní a systému 

zdravotní péče) jsou ohroţeny převáţně PAYG systémy. Sniţující se počet přispěvatelů do 

důchodového systému spolu se zvyšujícím se počtem důchodců způsobuje budoucí finanční 

neudrţitelnost průběţně financovaného systému. 

Ovšem ani plně fondové systémy nejsou zcela nezávislé na demografickém vývoji. S 

poklesem podílu pracovníků na celkové populaci můţe dojít k tomu, ţe se kapitál stane 

relativně (ve vztahu k práci) nadbytečným. To můţe způsobit pokles míry výnosnosti 

kapitálu. Takovýto efekt by ale nebyl příliš výrazný. 

 Politické riziko 

Politické riziko znamená, ţe výše důchodů můţe být ovlivněna politickým 

rozhodnutím. V případě PAYG systému představují největší riziko legislativní změny 

důchodového systému. Menší riziko je představováno u FF systémů. Mohlo by dojít k vyuţití 

penzijních fondů pro jiné účely, neţ byly zaloţeny, případně mohou být zneuţity. 

 Riziko kapitálového trhu 

Riziko kapitálového trhu v sobě zahrnuje riziko fluktuace míry výnosnosti dosahované 

penzijními fondy, riziko inflace (fondy jsou zranitelné, jestliţe inflace roste rychleji neţ 

úroková míra), pokud jsou budoucí penzijní závazky vyjádřeny v nominálních hodnotách, a 

také riziko vyplývající z pohybu devizového kurzu, pokud jsou investice penzijního fondu 

mezinárodně diverzifikovány. Tomuto riziku jsou plně vystaveny fondové systémy. 

 Ekonomické riziko 

Ekonomické riziko vzniká z neočekávaných změn v míře růstu mezd, případně 

neočekávaných změn ve výnosové míře na finančních trzích v průběhu celé pracovní kariéry 
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jedince vlivem výkyvů v ekonomickém cyklu. Pro jedince změna v míře růstu mezd 

v příspěvkově definovaném schématu znamená buď změnu částky přispívané na danou penzi 

nebo změnu penze pro dané příspěvky. Výkyvy ve výnosové míře velmi ovlivňují fondové 

systémy. Ohroţení úspor v penzijních fondech vlivem ekonomických otřesů představují jedno 

z nejvýznamnějších ohroţení úspor. Spoření ve fondech je rizikové z důvodu existence 

investičního rizika. Riziko je ovšem u kaţdého investičního instrumentu vyváţeno 

příslušnými výnosy. Podle údajů OECD se v krizovém roce 2008 významně sníţila hodnota 

aktiv penzijních fondů ve světě. Penzijní fondy v roce 2008 ztratily v průměru 23 procent 

hodnoty, zhruba 5,4 bilionu amerických dolarů. Mezi země s nejvyššími ztrátami, které se 

projevily i na hodnotě úspor klientů fondů, patří podle zprávy OECD země s vysokým 

podílem soukromého důchodového spoření jako Spojené státy (26 %), Austrálie (27 %), či 

Kanada, Belgie nebo Island, v nichţ pokles přesáhl 20 % hodnoty majetku fondů. Nejhůř 

krize dopadla na Irsko, kde propad přesáhl 37 %. 

Rizika spojená s výkyvy hospodářského cyklu se nevyhýbají ani čistě průběţnému 

penzijnímu systému. V době ekonomické krize se totiţ vlivem problémů firem a propouštění 

sniţuje počet lidí, kteří do systému formou pojištění přispívají. Počet důchodců přitom 

zůstává stejný. To je případ i České republiky, jejíţ důchodový účet se vinou krize propadl v 

roce 2009 do deficitu 33 miliard korun. Za loňská tři čtvrtletí pak schodek činil 24,6 miliardy. 

 Riziko dlouhověkosti 

Riziko dlouhověkosti představuje situaci, kdy důchodové úspory mohou být zcela 

vyčerpány ještě za ţivota jedince. Průběţně financovaný systém je vůči tomuto riziku 

naprosto odolný, fondové systémy jej nemohou zcela eliminovat. Pojišťovna nabízí anuitu 

zaloţenou na průměrné očekávané zbývající délce ţivota v rámci celé generace. První druh 

selhání představuje morální hazard, kdy jedinec je schopen ovlivnit riziko dlouhověkosti např. 

lepším ţivotním stylem a dále se jedná o problém nepříznivého výběru pro jedince s kratší 

očekávanou délkou ţivota neţ je průměr celé generace. 

 Riziko institucionálního selhání 

Riziko je představováno neschopností chránit a spravovat aktiva (pravděpodobnější u 

veřejného sektoru), neefektivní administrativou (pravděpodobnější u soukromě spravovaných 

schémat) a problémy spojené s výběrem pojistného (větší problém u fondových schémat). 

 Individuální riziko 

Individuální riziko vyplývá z nejistoty ohledně budoucí pracovní kariéry jedince. 
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Výhody a nevýhody PAYG a plně fondových systémů 

 Redistribuce 

Mezigenerační solidarita je základním rysem PAYG systémů. V případě nepříznivé 

demografické a finanční situace PAYG systémů však musí v rámci mezigenerační 

redistribuce současní (a budoucí) pracovníci platit vyšší příspěvky, aby byly finančně pokryty 

nároky současných (a budoucích) penzistů. Empirické kalkulace dokazují, ţe starší generace 

mají čistý profit z PAYG penzijního systému, zatímco mladším generacím přináší tento 

systém čistou ztrátu. Dále PAYG dávkově definované systémy relativně upřednostňují 

podprůměrně příjmové jedince pomocí přerozdělovací konstrukce způsobu výpočtu důchodů. 

Větší přerozdělování můţe mít za následek oslabení podnětů k práci a s tím spojené další 

problémy vedoucí aţ ke sníţení celkového produktu společnosti.  

Na druhé straně nevýhoda fondových systémů, které jsou spravedlivější z hlediska 

zásluhovosti, je spatřována v nedostatečném zabezpečení nízko-příjmových skupin 

obyvatelstva. 

 Trh práce 

Průběţně financovaný dávkově definovaný důchodový systém negativně ovlivňuje trh 

práce především podporou předčasného odchodu do důchodu nebo nárůstem šedé ekonomiky. 

Popularita předčasného odchodu do důchodu je v řadě zemí dána samotnou konstrukcí 

vzorce pro výpočet důchodu, který dostatečně netrestá předčasný odchod do důchodu, ani 

nemotivuje k jeho odloţení. Někdy je preference předčasného odchodu do důchodu dána 

rozhodnutím politiků, kteří podporou dřívějšího odchodu do penze řeší problémy s vysokou 

nezaměstnaností.  

V řadě zemí je markantní rozdíl mezi zákonem stanoveným a skutečným věkem 

odchodu do důchodu, viz Tab. 2.1. Značný vliv na tuto skutečnost má růst HDP na osobu. 

Čím je ekonomika bohatší, absolutní rozdíl mezi skutečným a zákonným důchodovým věkem 

se zvyšuje. Bohaté státy umoţňují svým občanům participovat na tomto bohatství a do 

starobního důchodu odcházet dříve neţ v zákonem stanoveném důchodovém věku. Dalšími 

faktory podílejícími se na rozdílnosti skutečného a daného věku odchodu do penze jsou 

zdravotní a sociální. 

Tab. 2.1: Skutečný a zákonný věk odchodu do důchodu a jejich rozdíl v roce 2001 

Země Muţi Ţeny 

skutečnost ze zákona rozdíl skutečnost ze zákona rozdíl 

Belgie 57,6 65 -7,4 54,1 61 -6,9 

ČR 59,1 60,7 -1,6 55,2 55,5 -0,3 

Dánsko 62,7 67 -4,3 59,4 67 -7,6 
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Estonsko 57 61 -4 54,6 57 -2,4 

Finsko 59 65 -6 58,9 65 -6,1 

Francie 59,2 60 -0,8 58,3 60 -1,7 

Nizozemsko 58,8 65 -6,2 55,3 65 -9,7 

Irsko 63,4 66 -2,6 60,1 66 -5,9 

Itálie 60,6 64 -3,4 57,2 59 -1,8 

Litva 60,3 61 -0,7 56,8 57 -0,2 

Lotyšsko 57,2 61 -3,8 56,1 57 -0,9 

Lucembursko 58,4 65 -6,6 55,4 65 -9,6 

Maďarsko 58,1 61 -2,9 52,5 58 -5,5 

Německo 60,5 65 -4,5 58,4 65 -6,6 

Polsko 61,5 65 -3,5 56 60 -4 

Portugalsko 63,6 65 -1,4 60,8 65 -4,2 

Rakousko 58,6 65 -6,4 57,2 60 -2,8 

Slovensko 56,6 60 -3,4 54,8 54,5 0,3 

Slovinsko 61,5 61,5 0 57,5 59,5 -2 

Španělsko 61,4 65 -3,6 58,9 65 -6,1 

Švédsko 63,3 65 -1,7 62,1 65 -2,9 

VB 62,7 65 -2,3 59,7 60 -0,3 
Zdroj: Mezinárodní organizace práce. 

U fondových důchodových systémů, které jsou definovány příspěvkově, nepředstavují 

předčasné odchody do důchodu problém, protoţe výše důchodu je zjištěna na základě 

pojistně-matematických principů, důchod je adekvátně sníţen a systém finančně nezatěţuje. 

V příspěvkově definovaném penzijním schématu je uţší vazba mezi vybranými 

příspěvky a vyplácenými dávkami neţ v případě PAYG systémů. Jedinci v PAYG systému 

mohou příspěvkovou sazbu vnímat jako daň z práce a budou motivováni k přesunu nabídky 

práce z oficiálního sektoru do oblasti šedé ekonomiky. Fondový systém by tedy mohl sníţit 

distorze na trhu práce. 

 Míra výnosu PAYG a FF 

Implicitní reálná míra výnosnosti PAYG systému závisí na reálném tempu růstu mezd 

a míře růstu populace. Reálná míra výnosnosti penzijních fondů je determinována reálnými 

výnosy z investovaných prostředků spravovaných penzijními fondy. Porovnáním míry výnosu 

důchodového systému lze zjistit levnější variantu financování. Thompson (viz [38]) provedl 

dlouhodobé srovnání tempa růstu reálných mezd (za předpokladu populační stagnace 

představuje tempo růstu reálných mezd dobrý odhad implicitní reálné míry výnosu PAYG 

systému) a reálných úrokových sazeb (z desetiletých vládních obligací) pro Německo, 

Japonsko, Velkou Británii a USA v letech 1953 – 1995. V prvních dvou dekádách rostly 

mzdy rychleji, od sedmdesátých let jiţ úroková sazba z dluhopisů převyšovala tempo růstu 

mezd, v uvedených zemích tedy bylo levnější financovat důchodové systémy fondovým 

způsobem. 
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Protoţe dávkově definované PAYG systémy nerozlišují výši důchodů jednotlivců 

podle pravděpodobnosti úmrtí, platí, ţe očekávaná míra výnosu ze systému se zvyšuje s 

rostoucí očekávanou délkou ţivota jednotlivce. 

 Přechod z PAYG na FF 

Přechod z PAYG na FF systém s sebou nese řadu aspektů, které je nutné brát v úvahu, 

jako jsou náklady přechodu, ochota členů přejít na dané schéma a důvěra v systém, důleţitá je 

otázka provozovatele, případně státních garancí, apod. Náklady přechodu jsou představovány 

částkou převedenou na soukromé účty vyvázanou z PAYG systému, ze kterého je však nutné 

vyplácet dávky současným penzistům. Motivace členů přejít na dané schéma je ovlivněno 

řadou faktorů jako je věk jedince, úroveň výdělků, dlouhodobá míra výnosu soukromých 

investic, změny (zhoršování) podmínek PAYG systému, pohlaví. Přechod do nového systému 

je méně výhodný pro starší, méně příjmové jedince. Přechod je obecně výhodnější pro muţe 

neţ pro ţeny, které dosahují niţších výdělků, mají vyšší průměrný věk, v PAYG systému jsou 

jim dále např. započítávány náhradní doby pojištění po dobu péče o dítě. Motivaci k přechodu 

zvyšuje vyšší očekávaná dlouhodobá reálná míra výnosu ze soukromých důchodových aktiv.  

2.2.3 Dávkově definované a příspěvkově definované penzijní plány 

 Dávkově definované systémy (DB – defined benefit) 

Tyto systémy garantují určitou výši penzijních dávek, vesměs v závislosti na 

kombinaci několika faktorů (např. počet let, po které jedinec odváděl příspěvky do systému, 

výše příjmů jedince za určité období, výše tzv. akruálního parametru, který bývá určen 

zákonem). Tento systém umoţňuje kaţdému jedinci si relativně přesně spočítat výši své penze 

řadu let před vlastním odchodem do důchodu. 

 Příspěvkově definované penzijní systémy (DC – defined contribution) 

Takto definované penzijní systémy neposkytují svým účastníkům takovou míru jistoty 

ohledně výše jejich budoucích penzí jako systémy definované dávkově. Účastníci platí 

stanovenou příspěvkovou sazbu, avšak kromě velikosti odvedených příspěvků závisí výše 

jejich budoucích důchodů také na míře výnosu z investování těchto úspor na kapitálovém trhu 

a na očekávané době doţití v okamţiku přiznání důchodu. Příspěvkově definované penzijní 

plány jsou z hlediska financování zaloţeny buď na plně fondovém přístupu nebo na metodě 

NDC. 
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2.2.4 Penzijní systémy provozované veřejným a privátním sektorem 

V podstatě ve všech zemích je provozování systému důchodového zabezpečení 

rozloţeno mezi veřejný a soukromý sektor. Výrazné odlišnosti však v mezinárodním srovnání 

představuje váha soukromých a veřejných pilířů důchodových systémů. 

 Penzijní systém provozovaný veřejným sektorem 

Veřejným provozovatelem bývá nejčastěji stát. Vláda na sebe přebírá odpovědnost za 

výběr příspěvků a výplatu důchodů. 

Obecně existují dva druhy státních penzí. V případě paušální penze (flat-rate) mají 

všichni důchodci nárok na tuto dávku, která je pro všechny stejná, a to bez ohledu na výši 

jejich výdělku v době, kdy byli ekonomicky aktivní. U penze vypočtená podle výše výdělků 

(earnings-related) se výše důchodu odvíjí od výše mezd v době, kdy dnešní důchodci byli 

ekonomicky aktivní. 

 Penzijní systémy provozované privátním sektorem 

Odpovědnost za výplatu dávek a většinou také za výběr příspěvků je na straně 

soukromého sektoru. 

V praxi existují obvykle dva moţné způsoby organizace: 

o penzijní plány jsou organizovány zaměstnavateli (zaměstnavatelské penzijní 

plány); 

o další moţnost představují zavedené individuální penzijní účty, které spravuje 

penzijní fond a na kterých si občané po dobu své ekonomické aktivity spoří na 

penzi (penzijní fondy zaloţené na občanském principu, nezávislé na 

zaměstnavatelských organizacích). 

2.2.5 Dobrovolné a povinné penzijní systémy 

Ve vyspělých zemích jsou většinou státní penzijní schémata povinná, zatímco 

soukromé penzijní systémy jsou z hlediska účasti dobrovolné. Tato situace je do značné míry 

dána historickým vývojem penzijních systémů. V rámci mezinárodního srovnání 

důchodových systémů lze v posledních několika desetiletích zaznamenat zvýšení podílu vlivu 

povinných soukromých schémat, a to jak ve vyspělých zemích, tak v ekonomikách 

tranzitivních i v rozvíjejících se zemích jako např. v Jiţní Americe. V případě zavádění 

fondových pilířů se ale názory stále více přiklánějí ve prospěch dobrovolného rozhodování 

jedinců. 
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2.2.6 Penzijní systémy a daňové prostředí 

 EET systém (exempt-exempt-tax) 

Odváděné příspěvky i případné investiční výnosy penzijních úspor jsou osvobozeny 

od zdanění, ale vyplácené penze podléhají dani z příjmu (to znamená, ţe příspěvky jsou 

daňově odčitatelnou poloţkou, investiční výnosy se v okamţiku připsání na účet nedaní, ale 

celá vyplácená penze podléhá dani z příjmu). Tato metoda je často vyuţívána pro dobrovolné 

penzijní plány. 

 TEE systém (tax-exempt-exempt) 

Příspěvky nejsou daňově odčitatelné, platí se tedy z příjmu po zdanění. Naopak 

investiční výnosy ani celkové vyplácené penze uţ dále zdaňovány nejsou. TEE systém 

vyuţívá většina zemí pro povinné penzijní systémy. 

2.3 Vymezení náhradového poměru 

Tato část práce je zaměřena na vymezení jednotlivých způsobů určení náhradového 

poměru a jejich odlišností ve výpočtu. 

Smyslem a posláním důchodového systému je zajistit přiměřené hmotné zabezpečení 

ve stáří a to nejen ve smyslu ochrany starších lidí před chudobou, ale také zajištění moţnosti 

zachovat si v přiměřeném rozsahu svou ţivotní úroveň i po odchodu do důchodu. Přiměřenost 

výše důchodových příjmů je moţné vyjádřit prostřednictvím náhradového poměru, coţ je 

důleţitý ukazatel ţivotní úrovně důchodců. Jeho obecné vyjádření je následující 

    důchodové příjmy 

Náhradový poměr = 
____________________________________________

  .    

   příjmy před odchodem do důchodu 

Náhradový poměr můţe být pouţit jako hodnotící kritérium při mezinárodním 

srovnávání ţivotní úrovně důchodců. Zde však vyvstává problém, neboť definice 

náhradového poměru je nejednotná, existují různé způsoby vymezení a kaţdá z definic má 

proto jinou vypovídací schopnost. Rozdíly nastávají v oblasti definice mzdy a otázky, co vše 

zahrnovat do jmenovatele. Je moţné vycházet ze skutečných údajů o výdělcích pojištěnců. 

V opačném případě je nutné zvolit velikost mzdy, která bude reprezentativní pro určitý okruh 

pojištěných osob (často je pouţívána průměrná mzda dělníka). Jako základ pro výpočet je 

moţné vycházet ze skutečné mzdy dosahované před odchodem od důchodu (tzv. individuální 

náhradový poměr) nebo ze mzdových průměrů v národním hospodářství. Pokud se vychází 

z individuálních mezd, tak dalším problémem je, za jaké období má být mzda zjišťována 

(mzda v roce před odchodem do důchodu, průměrná mzda za určité období, nejvyšší mzda za 
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určité období, respektive průměrná mzda za celou pracovní kariéru). Odlišně bývá určen i 

čitatel zlomku. Je nutné zváţit, jaké důchody budou zahrnuty pro výpočet. Obvykle jsou 

pouţívány pro výpočet náhradového poměru nově přiznané důchody. Dále je nutno zváţit 

moţnost zahrnutí důchodů z různých pilířů důchodového systému. 

2.3.1 Skutečný a hypotetický náhradový poměr 

Základní rozdělení je moţné provést na hypotetické a skutečné náhradové poměry. 

Výpočet hypotetického (modelového) náhradového poměru je zaloţen na typizovaných 

pracovnících, jejichţ výdělky jsou dány násobky průměrné mzdy (např. v národním 

hospodářství). Často jsou pro výpočet vymezovány alespoň 3 příjmové skupiny (nízko-, 

středně- a vysoce-příjmoví pracovníci).  

Skutečné náhradové poměry jsou počítány ze skutečných dat týkajících se výdělků 

pojištěných osob. Například dle [33] je povaţován takto konstruovaný ukazatel za vhodnější. 

Na příkladu USA je moţné ilustrativně doloţit rozdíly. V USA je při výpočtu náhradového 

poměru porovnávána počáteční dávka ze systému sociálního zabezpečení získaná v 65 letech 

(primary insurance amount) s výdělkem dosahovaným před odchodem do důchodu. Social 

Security Administration (SSA) vyuţívá při výpočtech určité výdělkové vzory předpokládané 

pro průměrně výdělkového pracovníka. Dle [33] je ale upozorňováno, ţe daný způsob není 

příliš reprezentativní a to hned z několika důvodů. Za prvé je výdělkový vzor zaloţen na 

průměrné mzdě pracovníka, který pracuje v jakémkoli roce. Modelový výpočet však nebere 

v úvahu doby s nulovými výdělky a tím jsou průměrné výdělky značně nadhodnoceny. Za 

druhé je průměrný výdělek ve všech věkových kategoriích vţdy konstantní ve vztahu 

k průměrné mzdě v ekonomice. Ve skutečnosti však mladší a starší lidé obecně vydělávají 

méně neţ lidé ve středním věku. Skutečné průměrné mzdové profily mají tedy podle věku tvar 

převráceného písmene U (nízké příjmy na počátku a na konci pracovní kariéry, vysoké 

uprostřed)
1
. V rámci projektu MINT (Modeling Income in the Near Term) za podpory SSA 

byly sestaveny různé náhradové poměry zjištěné dle různých způsobů určení 

předdůchodových příjmů, viz Tab. 2.2. 

Tab. 2.2: Náhradové poměry zjištěné dle různých způsobů určení předdůchodových příjmů 

Určení vstupních hodnot pro výpočet náhradového poměru Náhradový poměr (%) 

Výdělek vychází z modelového výpočtu pro průměrně příjmového 

pracovníka; důchod vztaţený k výdělku před odchodem do důchodu 
40 

Skutečné výdělky průměrně příjmového pracovníka; důchodová dávka 

vztaţená k nejvyšší indexované mzdě pracovníka 
44 

                                                 
1
 Pro některé pracovníky jsou navíc charakteristické jiné mzdové profily, coţ situaci nadále více 

komplikuje. 
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Skutečné výdělky průměrně příjmového pracovníka; důchod vztaţený 

k průměru výdělků pracovníka za 35 nejpříjmovějších let 
52 

Skutečné výdělky průměrně příjmového pracovníka; důchod vztaţený 

k výdělku před odchodem do důchodu 
66 

Zdroj: [33]. 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, ţe velikost náhradového poměru je značně závislá 

na způsobu vyjádření předdůchodových příjmů. Náhradové poměry vypočtené na základě 

skutečných záznamů o příjmech byly v případě USA vţdy vyšší neţ tradičně pouţívaný 

modelový výpočet podle průměrných mezd v ekonomice (40 % - viz Tab. 2.2). 

Problematický při výpočtu skutečného náhradového poměru je způsob jeho měření, 

často také nejsou k dispozici pravidelná výběrová šetření o příjmech pojištěnců. Naproti tomu 

výpočet hypotetického náhradového poměru je relativně jednoduchý, nenákladný.  

2.3.2 Hrubý a čistý náhradový poměr 

Další moţné rozlišení náhradového poměru je na hrubý (podíl hrubých příjmů po 

odchodu do důchodu a hrubých příjmů v době ekonomické aktivity) a čistý náhradový poměr, 

kde se vychází z výdělků po odečtení daní a příspěvků na sociální zabezpečení. V případě, ţe 

jsou zkoumány disponibilní příjmy po odchodu do důchodu, je čistý náhradový poměr lepším 

ukazatelem. Vychází to především ze skutečnosti, ţe podíl odvedené daně z celkových příjmů 

(tzv. efektivní daňová sazba) je u důchodců obvykle niţší neţ efektivní daňová sazba z příjmů 

ekonomicky aktivních osob. Stejný ţivotní standard po odchodu do důchodu tedy zajistí hrubé 

důchodové příjmy, které jsou niţší neţ hrubé předdůchodové příjmy. Je to způsobeno 

několika faktory. Předně pojistné na sociální zabezpečení se platí pouze z výdělků, nikoli 

z důchodů. Dávky sociálního zabezpečení jsou částečně nebo zcela osvobozeny od daně. Dále 

řada zemí poskytuje lidem v důchodovém věku určité daňové úlevy. Navíc se předpokládá, ţe 

úspory se v důchodu spíše čerpají, neţ tvoří. Výdaje spojené s ţivotním cyklem (dá se 

předpokládat, ţe např. výdaje spojené se zařizováním bydlení jiţ nejsou v důchodovém věku 

podstatnou poloţkou) a zaměstnáním (náklady na dopravu apod.) obecně v důchodu klesají. 

Tento faktor převáţí i očekávaný nárůst nákladů na zdravotní péči v důchodovém věku. Ve 

studii [31] je sledována rozdílnost ve vyjádření čistého a hrubého náhradového poměru. 

Následující Tab. 2.3 ukazuje, ţe hrubý náhradový poměr ve výši 75 % zajišťuje pro důchodce 

100% náhradu předdůchodových příjmů v čistém vyjádření. 
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Tab. 2.3: Příklad hrubého a čistého náhradového poměru 

  Roční příjmy (v USD) Náhradový poměr (v %)  

(2)/(1) Před odchodem do 

důchodu (1) 

Po odchodu do 

důchodu (2) 

Hrubý příjem 60 000 45 299 75 % 

Daně 11 574 334  

Úspory  1 945 0  

Výdaje spojené 

s ţivotním cyklem a 

zaměstnáním 

34 194 32 678  

Zbývající příjmy 12 287 12 287 100 % 

Zdroj: [31]. 

2.3.3 Rozšířená definice náhradového poměru 

Standardně pojatý náhradový poměr vychází z předpokladu, ţe výdělky v období 

ekonomické aktivity a důchodové dávky v důchodu jsou hlavním zdrojem příjmů. Ve 

skutečnosti však mohou být významné i jiné zdroje příjmů. Proto je moţné při zjišťování 

náhradového poměru vycházet z příjmů v širším pojetí. Z tohoto pojetí vycházel např. 

Whiteford (viz [40]), u něhoţ čisté náhradové poměry zjištěné tradičním přístupem byly 

postupně upraveny, jak je ukázáno v Tab. 2.4. 

Tab. 2.4: Rozšířená definice čistého náhradového poměru 

Čitatel: spotřeba po odchodu do důchodu Jmenovatel: spotřeba před odchodem do 

důchodu 

+ peněţité dávky starobních důchodů (1. 

pilíř) 

- přímé daně
2
 

+ pracovní výdělky 

-  přímé daně 

-  platby na sociální zabezpečení 

Moţné úpravy čistého náhradového poměru 

+ důchody z dalších pilířů důchodového 

zabezpečení (zaměstnanecká, soukromá 

penzijní schémata) 

+ investiční příjmy, úrokové příjmy, 

hypotetické příjmy z vlastnického bydlení 

+ vládní nepeněţní dávky (zdraví, bydlení, 

vzdělání, transport) 

+ čerpání úspor apod. 

-  nepřímé daně 

+ investiční příjmy, příjmy úroků, 

hypotetické příjmy z vlastnického bydlení 

+ vládní nepeněţní dávky (zdraví, bydlení, 

vzdělání, transport) 

- nepřímé daně 

- výdaje spojené se zaměstnáním 

- úspory, bankovní vklady, platba hypotéky 

- platby příspěvků do dalších pilířů 

důchodového zabezpečení (zaměstnanecké 

penzijní plány, soukromá penzijní 

připojištění) 

Zdroj: Whiteford (viz [40]). 

 

                                                 
2
 V ČR byly důchody v roce 2010 zdaněny aţ z částky nad 288 tisíc Kč ročně, v roce 2011 podléhají 

dani z příjmu fyzických osob veškeré příjmy (důchod včetně příjmů z podnikání, pronájmu apod.), pokud jejich 

součet přesahuje částku 840 tisíc Kč. Zdravotní pojištění platí za důchodce stát. 
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Hlubší prozkoumání náhradového poměru zvyšuje počet metodologických postupů, 

z jakých lze při výpočtu vycházet. Ukazuje se, ţe náhradový poměr měřený z příjmů 

očištěných o daně a o výdaje spojené s prací je často mnohem vyšší, neţ standardní 

náhradový poměr (poměr dávek z veřejného důchodového pojištění k poslednímu či 

průměrnému platu). 

Ve studii OECD [11] je náhradový poměr měřen jako poměr důchodových příjmů 

v 67 letech a příjmů v 55 letech. Obr. 2.1 znázorňuje dva odlišně vypočtené náhradové 

poměry pro vybrané země. První způsob výpočtu vychází pouze z veřejně poskytovaných 

dávek, druhý ve svém propočtu obsahuje disponibilní příjmy jak v čitateli, tak ve jmenovateli 

(souhrnný poměr).  

Obr. 2.1: Mezinárodní srovnání náhradového poměru zjištěného na základě pouze veřejně 

poskytovaných dávek a na základě všech disponibilních příjmů 

 
Zdroj: OECD - Disney,R., d’Ercole, M., Scherer, P. (viz [11]). 

 

Z výše uvedeného grafu jasně vyplývá, ţe náhradové poměry, u nichţ byly kromě 

příjmů ze zaměstnání a důchodů z veřejného zabezpečení zahrnuty i další disponibilní příjmy, 

jsou vţdy vyšší. Náhradový poměr v rozšířeném pojetí se pro dané země pohybuje zhruba od 

60 % v Itálii do téměř 90 % ve Francii či Japonsku. Z grafu je patrné, ţe také existuje značná 

variabilita náhradového poměru zaloţeného pouze na dávkách z veřejně poskytovaného 

systému mezi jednotlivými zeměmi (od 30 % v Itálii po zhruba 80 % ve Švédsku). Takovéto 

rozdíly mezi dvěma odlišnými vyjádřeními náhradového poměru ukazují, ţe ukazatele 

zaloţené pouze na veřejně poskytovaných důchodových dávkách můţou být zavádějící při 

sledování přiměřené ţivotní úrovně osob po odchodu do důchodu. 

V jednotlivých ekonomikách navíc existují značné rozdíly ve výši dosahovaných 

příjmů. Aby byla zajištěna funkce systému sociálního zabezpečení (zajištění přiměřeného 
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hmotného zabezpečení a ochrana před chudobou), měl by být náhradový poměr pro méně 

příjmové pracovníky vyšší a pro osoby s vyššími příjmy niţší. Studie OECD sledovala 

náhradové poměry (jak na základě příjmů z veřejných důchodových systémů, tak i souhrnně 

pojatého ukazatele) ve vybraných zemích pro horní a dolní kvantil příjmových skupin 

ekonomicky aktivních (viz Obr. 2.2 a 2.3). 

Obr. 2.2: Mezinárodní srovnání náhradových poměrů (zjištěných na základě dávek 

poskytovaných pouze z veřejného systému a dále ze všech disponibilních příjmů) pro vysoce příjmové 

obyvatelstvo 

 
Zdroj: OECD - Disney,R., d’Ercole, M., Scherer, P (viz [11]). 

 

Obr. 2.3: Mezinárodní srovnání náhradových poměrů (zjištěných na základě dávek 

poskytovaných pouze z veřejného systému a dále ze všech disponibilních příjmů) pro nízce příjmové 

obyvatelstvo 

 
Zdroj: OECD - Disney,R., d’Ercole, M., Scherer, P (viz [11]). 

 

Hodnoty náhradového poměru u osob, jejichţ příjmy se pohybují v oblasti dolního 

kvantilu, jsou zhruba od 60 % do 80 % v mezinárodním srovnání. Míra náhrady příjmů z 

období ekonomické aktivity po odchodu do důchodu je v jednotlivých zemích pro nízce 

příjmové obyvatelstvo téměř stejná pro oba způsoby výpočtu.  
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Zcela odlišně se vyvíjí náhradové poměry u osob, jejichţ příjmy se pohybují v oblasti 

horního kvantilu. Náhradové poměry zjištěné na základě rozšířené definice jsou celkově 

velmi vysoké, zejména v Japonsku, Německu a Nizozemí. Naproti tomu náhradové poměry 

zaloţené pouze na dávkách ze sociálního zabezpečení jsou velmi nízké a pohybují se od 

zhruba 10 % v Rakousku do 50 % ve Švédsku. 

Obdobná analýza byla provedena americkou společností Aon Consulting’s se 

zaměřením na USA. Z Tab. 2.5 opět vyplývá, ţe dávky sociálního zabezpečení nahrazují ve 

větší míře předdůchodové příjmy méně výdělečných osob (efekt redistribuce příjmů od více 

platících k méně platícím zaměstnancům). Celkový náhradový poměr (pokud jsou brány 

v úvahu příjmy ze všech pilířů důchodového systému) je nejvyšší pro nejméně příjmové 

zaměstnance. Ze svých nízkých příjmů uspoří nejméně a naopak v procentním vyjádření k 

příjmům utratí nejvíce. Proto potřebují vyšší náhradový poměr k zajištění takovéto úrovně 

výdajů. 

Tab. 2.5: Náhradové poměry pro různě příjmové obyvatelstvo v rámci základního a 

doplňkového pilíře 

Předdůchodové příjmy 

(tis. USD) 

Náhradový poměr (%) 

Sociální zabezpečení 
Soukromá a 

zaměstnanecká schémata 
Celkem 

20 65 24 89 

30 56 28 84 

40 51 29 80 

50 48 29 77 

60 43 32 75 

70 39 37 76 

80 35 42 77 

90 33 45 78 
Zdroj: viz [31]. 

2.3.4 Plnění mezinárodních smluv 

Státy jsou v oblasti sociálního zabezpečení vázány mnohostrannými úmluvami, mezi 

které patří Úmluva Mezinárodní organizace práce (MOP) o minimální normě sociálního 

zabezpečení č. 102 z roku 1952, Úmluva MOP č. 128 o invalidních, starobních 

pozůstalostních dávkách z roku 1967
3
 a Evropský zákoník sociálního zabezpečení Rady 

Evropy (ETS č. 48)
4
. 

                                                 
3
 V ČR obě úmluvy vstoupily v platnost v lednu 1993. 

4
 Úmluvu MOP č. 102 a Zákoník ETS č. 48, které mají mírnější normy pro poţadovanou úroveň dávek, 

ratifikovala ČR pro všechny druhy důchodů z důchodového pojištění, přísnější úmluvu MOP č. 128 ratifikovala 

jen pro starobní důchody. 
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Úmluva MOP č. 102 poţaduje podíl výše nově přiznaného starobního důchodu ke 

mzdě v roce předcházejícím roku odchodu do důchodu ve výši 40 %. Úmluva MOP č. 128 

poţaduje podíl alespoň 45 %. Dle této úmluvy musí okruh chráněných osob tvořit nejméně 75 

% veškerého ekonomicky činného obyvatelstva. Obě úmluvy pro určení standardních 

minimálních úrovní dávek jsou vázány k typickým příjemcům dávek. Typickým příjemcem je 

pojištěnec s 30 lety pojištění a se mzdou rovnající se 1,25 násobku průměrné mzdy 

v národním hospodářství nebo se mzdou kvalifikovaného dělníka (soustruţníka)
5
. Zákoník 

ETS č. 48 má totoţnou strukturu jako Úmluva MOP č. 102 a v oblasti důchodového pojištění 

má rovněţ stejné poţadavky na úroveň dávek. 

Tab. 2.6: Plnění úmluv MOP pro starobní důchod v období 2005 – 2008 

Rok 
Mzda kvalifikovaného 

dělníka v Kč/měsíc 

Starobní důchod 
výše 

v Kč/měsíc 
v % mzdy kvalifikovaného 

dělníka 
hrubá čistá hrubé čisté 

2005  18 717 14 551 6 574  35,1 45,2 
2006  19 507 15 103 6 971  35,7 46,2 
2007  20 801 16 398 7 403  35,6 45,1 
2008  23 002 17 824 7 959  34,6 44,6 

Zdroj: MPSV. 

 

Náhradový poměr pro nově přiznávaný starobní důchod poklesl v roce 2008 pod 45 % 

na hodnotu 44,6 %, čímţ ČR přestala plnit kritéria Úmluvy MOP č. 128. Do roku 1999 ČR 

plnila Úmluvu i při stanovní náhradového poměru podle 1,25násobku průměrné mzdy 

v národním hospodářství, v následujících letech jiţ jen dle vyuţití mzdy kvalifikovaného 

dělníka, která je v ČR niţší. 

2.4 Demografické faktory 

Vývoj demografických charakteristik významným způsobem ovlivňuje soustavu 

sociálního zabezpečení (čili i důchodové pojištění), neboť do značné míry předurčuje výši 

jednotlivých dávek sociálního zabezpečení, které jsou vţdy určeny pro konkrétní skupinu 

obyvatelstva. Toto je nutno respektovat zejména z dlouhodobého hlediska (některá velkoryse 

přijatá opatření jsou v důsledku demografické budoucí situace těţko naplnitelná).  

Jedním z nejzávaţnějších problémů současného populačního vývoje Evropy (ale také 

například Japonska) je proces stárnutí obyvatelstva způsobený klesající porodností a zvyšující 

se nadějí doţití (střední délka ţivota). 

                                                 
5
 MOP akceptuje pro ČR určování podílu k čisté mzdě (z důvodu uvedeného v poznámce pod čarou č. 

2. 
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2.4.1 Vývoj obyvatelstva ČR 

Struktura populace České republiky je do značné míry poznamenána vývojem počtu 

narozených dětí v předchozích 100 letech. První světová válka (1914 – 1918) a světová 

hospodářská krize (1929 – 1933) byly události, které představovaly výrazný pokles počtu 

narozených dětí. Po ukončení 1. světové války však nastala silná natalitní vlna s vysokým 

počtem narozených
6
. Po skončení 2. světové války dále následoval prudký populační růst 

(natalitní vlna byla slabší neţ po 1. světové válce). Druhá polovina padesátých let 

představovala pro celou Evropu útlum intenzity reprodukčního chování. Naopak na konci 

šedesátých let a začátkem let sedmdesátých se do věku maximální plodnosti dostaly silné 

poválečné ročníky ţen, coţ způsobilo prudký nárůst počtu narozených dětí. Zlom nastal na 

přelomu let 1979/1980 (důvodem bylo několikanásobné zvýšení cen dětského a kojeneckého 

oblečení a také počínající úbytek ţen v plodném věku). Dále „sametová revoluce“ a proces 

demokratizace české společnosti v 90. letech společně s vpádem trţního prostředí způsobily 

podstatný pokles počtu narozených dětí. Porodnost v ČR trvale klesala aţ do poloviny 

devadesátých let, od níţ stagnuje na mimořádně nízké úrovni, nejniţší v historii a jedné 

z nejniţších na světě! Je to způsobeno zásadní změnou ţivotního stylu mladých lidí včetně 

ústupu rodičovství v jejich hodnotovém systému, ale i nepříznivou ekonomickou situací 

mladých rodin, především finanční náročností získání bytu. Nejenom v ČR, ale i v západní 

Evropě porodnost klesla hluboko pod úroveň potřebnou k prosté reprodukci obyvatelstva 

(úhrnná plodnost), to znamená pod 2,1 ţivě narozených dětí na kaţdou ţenu v reprodukčním 

věku. Je to patrné i z následující tabulky, kde ČR zaujímá přední pozice. 

Tab. 2.7: Evropské země s nejnižší úhrnnou plodností v letech 1996 – 2000 

1996 1997 1998 1999 2000 

Bulharsko 1,23 Itálie 1,2 Itálie 1,2 Španělsko 1,2 Španělsko 1,24 

Itálie 1,19 Španělsko 1,18 Španělsko 1,16 Ukrajina 1,19 Lotyšsko 1,24 

ČR 1,19 ČR 1,17 ČR 1,16 Lotyšsko 1,18 Itálie 1,23 

Lotyšsko 1,16 Lotyšsko 1,11 Bulharsko 1,11 Rusko 1,17 Rusko 1,21 

Španělsko 1,15 Bulharsko 1,09 Lotyšsko 1,1 ČR 1,13 ČR 1,14 

Zdroj: ČSÚ. 

Zajímavé je i srovnání nejniţší a nejvyšší úrovně úhrnné plodnosti a průměrného věku 

matek při porodu v rámci Evropy v následující Tab. 2.8. 

 

 

 

                                                 
6
 Tím vznikla silná generace, vytvářející předpoklady k následnému růstu porodnosti po roce 1945, 

sekundárně i po roce 1970 a terciárně v polovině devadesátých let. 
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Tab. 2.8: Úhrnná plodnost a průměrný věk matek, mezinárodní srovnání, 2006 a 2007 

Úhrnná plodnost (2007) Průměrný věk matek při porodu (2006) 

Nejvyšší úroveň Nejniţší úroveň Nejvyšší úroveň Nejniţší úroveň 

Island 2,14 Slovensko 1,25 Lichtenštejnsko 31,3 Bulharsko 24,6 
Irsko 2,01 Rumunsko 1,30 Španělsko 30,9 Rumunsko 26,9 
Francie 1,98 Polsko 1,31 Itálie (2005) 30,9 Makedonie 27,3 
Norsko 1,96 Maďarsko 1,32 Irsko 30,7 Litva 27,7 
Švédsko 1,88 Portugalsko 1,33 Švýcarsko 30,6 Lotyšsko 27,8 

Zdroj: ČSÚ. 

Za pouhých pět let, mezi roky 1991 a 1996, se hodnota ukazatele úhrnné plodnosti 

v České republice propadla z 1,89 na 1,19 ţivě narozeného dítěte na jednu ţenu za celé její 

reprodukční období (15–49 let). Pod hladinou 1,2 dítěte na jednu ţenu, která by v dlouhodobé 

perspektivě mohla zajistit obměnu obyvatelstva přibliţně jen asi z 58 %, pak hodnota míry 

úhrnné plodnosti ţen v ČR zůstala aţ do roku 2003. Rokem 2004 však započal dynamický 

růst hodnoty plodnosti, jejíţ hodnota se v průběhu pěti let vyšplhala na úroveň 1,50 ţivě 

narozeného dítěte. Zásadní změny se také odehrály u ukazatele v souvislosti s rozloţením dle 

věku. Věk nejintenzivnější plodnosti (věk matky při narození dítěte) se mezi lety 1990 a 2009 

zvýšil o celých devět let, výrazně také vzrostl průměrný věk matky při narození dítěte z 24,8 

na 29,4 roku (viz Tab. 2.9). 

Tab. 2.9: Vybrané demografické údaje z ČR v letech 1989 – 2009   

Rok 

Podíl počtu osob v 

jednotlivých věkových 

kategoriích na celkovém 

počtu osob (%) 

Index stáří 

(65+ / 0 -

14 v %) 

Průměrný věk Úhrnná 

plodnost 

Průměrný věk 

matek 

 0 - 14  15 - 64  65 a více  celkem muţi ţeny Celkem 1. dítě 

1989 21,7 65,8 12,5 57,4 36,1 34,4 37,8 1,87 24,8 22,5 
1990 21,2 66,3 12,6 59,4 36,3 34,5 37,9 1,89 24,8 22,5 
1991 20,6 66,7 12,8 62,0 36,5 34,7 38,1 1,86 24,7 22,4 
1992 20,0 67,1 12,9 64,3 36,6 34,9 38,3 1,71 24,8 22,5 
1993 19,4 67,6 13,0 66,8 36,8 35,1 38,4 1,67 25 22,6 
1994 18,9 68,0 13,1 69,6 37,0 35,3 38,6 1,44 25,4 22,9 
1995 18,3 68,4 13,3 72,5 37,3 35,6 38,9 1,28 25,8 23,3 
1996 17,9 68,7 13,5 75,3 37,6 35,9 39,2 1,19 26,1 23,7 
1997 17,4 69,0 13,6 78,1 37,9 36,2 39,4 1,17 26,4 24 
1998 17,0 69,3 13,7 80,6 38,2 36,5 39,7 1,16 26,6 24,4 
1999 16,6 69,6 13,8 83,1 38,5 36,8 40,0 1,13 26,9 24,6 
2000 16,2 69,9 13,9 85,5 38,8 37,1 40,3 1,14 27,2 24,9 
2001 15,9 70,2 13,9 87,2 39,0 37,4 40,5 1,15 27,5 25,3 
2002 15,6 70,5 13,9 89,2 39,3 37,7 40,8 1,17 27,8 25,6 
2003 15,2 70,8 13,9 91,6 39,5 37,9 41,0 1,18 28,1 25,9 
2004 14,9 71,0 14,0 94,0 39,8 38,2 41,3 1,23 28,3 26,3 
2005 14,6 71,1 14,2 97,0 40,0 38,4 41,5 1,28 28,6 26,6 
2006 14,4 71,2 14,4 100,2 40,2 38,6 41,7 1,33 28,9 26,9 
2007 14,2 71,2 14,6 102,4 40,3 38,8 41,8 1,44 29,1 27,1 
2008 14,1 71,0 14,9 105,1 40,5 38,9 42,0 1,5 29,3 27,3 
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2009 14,2 70,6 15,2 107,0 40,6 39,1 42,1 1,49 29,4 27,4 

Zdroj: ČSÚ. 

Stárnutí obyvatelstva v 90. letech je nejlépe parné z porovnání odvozených 

syntetických ukazatelů (např. průměrný věk, viz Tab. 2.9). Průměrný věk ţen uţ v roce 1999 

překročil hranici 40 let, u muţů se oproti roku 1992 zvýšil v roce 2009 o 4 roky.  

Nejvýraznější změnou v dalším vývoji věkové struktury obyvatelstva od roku 1989 

byl úbytek absolutního počtu dětí do 14 let. Naopak podíl obyvatel ve věku 65 a více let 

neustále roste, v roce 2006 se vyrovnal s počtem dětí do 14 let a v dalších letech jiţ byl 

dokonce vyšší (viz Tab. 2.9 a Obr. 2.4). 

Obr. 2.4: Syntetické ukazatele věkové struktury obyvatelstva ČR v letech 1989 – 2009 

 

Skutečnosti výše uvedené korespondují s velmi markantním vzestupem indexu stáří, 

který je konstruován jako poměr počtu obyvatel ve věku 65 a více let k počtu obyvatel ve 

věku 0 – 14 let, násobený 100. Jeho vývoj je patrný v Tab. 2.9.  

V 90. letech se ČR stala imigrační zemí, počet cizinců v ČR (cca 2 %) však není 

významný a věkovou strukturu obyvatelstva ČR imigranti zatím neovlivnili. 

2.4.2 Demografická projekce 

Budoucím vývojem věkové struktury obyvatelstva se zabývala projekce obyvatelstva 

ČR do roku 2065
7
 provedená Českým statistickým úřadem. Vstupní hypotézy projekce se 

promítají do parametrů měr plodnosti, úmrtnosti a migrace
8
, pouţitých pro výpočet projekce. 

Projekce byla zpracována ve třech variantách (nízká, střední a vysoká), které se liší ve 

scénářích očekávaného vývoje souhrnných ukazatelů reprodukce. Předpoklady střední 

                                                 
7
 Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/4020-09. 

8
 Migrace je nejobtíţněji prognózovatelná (vlivem vnějších podmíněností jako je legislativa, celková 

situace v České republice a v potenciálních zdrojových zemích) sloţka populačního vývoje, ve všech variantách 

je uvaţováno konstantní migrační saldo (stejně jako v projekci OSN), jednotlivé varianty se liší pouze jeho výší. 
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varianty, která je dále vyuţívána v disertační práci, jsou uvedeny v Příloze 2. Základními 

vstupními údaji byly počty obyvatel ČR podle věku a pohlaví, vybilancované k 1.1.2009 

podle výsledků navazujících na Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Do celkového počtu obyvatel 

jsou zahrnuti kromě občanů ČR také cizinci s trvalým, přechodných (občané EU) nebo 

dlouhodobým pobytem (občané tzv. třetích zemí). Horizontem projekce byl ve všech 

výpočtech rok 2065.  

Tab. 2.10: Syntetické ukazatele věkové struktury obyvatelstva v letech 2005 – 2065 pro střední 

variantu (v %) 

Rok Průměrný věk Věkový medián Index stáří (65+) Index ekonomické 

závislosti (0-19, 

65+)/20-64 
2010 40,6 38,4 107,1 54,5 
2020 42,7 42,1 128,7 66,9 
2030 45,2 45,9 166,8 73,2 
2040 47,0 48,5 208,3 79,8 
2050 47,9 48,3 224,9 97,0 
2065 49,0 50,0 243,6 100,8 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty. 

 

Hlavní výsledky projekce 

Projekce předpokládá zvýšení úrovně plodnosti, zlepšení úmrtnostních poměrů a 

migrační atraktivitu České republiky. Celkový počet obyvatel (vč. cizinců s dlouhodobým 

pobytem) bude v roce 2065 podle střední varianty projekce mírně vyšší neţ dnes. Průměrný 

věk obyvatel ČR v roce 2065 bude přibliţně 49 let, polovina obyvatelstva bude mít více neţ 

50 let. Velmi výrazně vzroste podíl obyvatelstva v nejstarších věkových skupinách. 

Obyvatelstvo ČR výrazně zestárne, jedna třetina osob bude starší 65 let, jejich zastoupení se 

více jak zdvojnásobí. Nejrychleji bude přibývat osob v nejvyšším věku, počet osob ve věku 

nad 85 let se podle střední varianty do roku 2065 zvýší na 7,5 násobek. Dále se zmenší podíl 

dětské sloţky obyvatelstva a bude se nepříznivě vyvíjet poměr počtu pracujících na jednoho 

důchodce, coţ je hrozbou pro kaţdý průběţně financovaný systém. Početně se vyrovná 

velikost kategorie osob v ekonomicky aktivním a neaktivním věku (viz index ekonomické 

závislosti v Tab. 2.10 poměřující počet osob ve věkové kategorii 0-19 let a 65 a více let ve 

vztahu k počtu osob ve věku 20-64 let). 

Tab. 2.11: Poměr počtu osob jednotlivých věkových skupin na celkovém počtu osob v % 

(střední varianta) 

 2010 2020 2030 2040 2050 2065 
0-14/celkem 14,2 15,6 13,8 12,9 13,8 13,2 
15-64/celkem 70,6 64,4 63,1 60,3 55,0 54,6 
65+/celkem 15,2 20,1 23,1 26,8 31,1 32,2 

Zdroj: ČSÚ. 
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Obr. 2.5: Podíl počtu osob v jednotlivých věkových kategoriích na celkovém počtu obyvatel 

 
Změny věkové struktury se tedy zásadně projeví ve změně poměrů četnosti hlavních 

věkových skupin. Především počet dětí do 14 let bude výrazně převýšen počtem osob ve věku 

nad 65 let. Osob starších 65 let bude rychle přibývat (např. v roce 2050 bude kaţdý třetí 

obyvatel starší 65 let).  

V roce 2000 byla vydána populační prognóza světa vypracovaná Statistickým 

úřadem OSN. Tato prognóza se zabývá výhledem populačního vývoje všech zemí světa, 

včetně ČR. Její výsledky zařazují budoucí ČR jednoznačně mezi země s nejstarším 

obyvatelstvem na světě (v roce 2050 je ČR zařazena jako 7. nejstarší stát světa), v roce 2050 

má podíl šedesátiletých a starších v ČR podle OSN činit přibliţně 40 %. Prognóza OSN na 

rozdíl od projekce obyvatelstva ČSÚ vychází z extrapolace současného stavu, tedy mj. ze 

současné velmi nízké porodnosti v ČR, proto jsou její výsledky pesimističtější neţ projekce 

ČSÚ. Nicméně dokládají, ţe populační stárnutí je pro Českou republiku naléhavějším 

problémem neţ pro většinu ostatních zemí. Další projekce, kterou OSN vydala, představuje 

populační vývoj dokonce do roku 2300. S touto prognózou je však třeba pracovat velmi 

uváţlivě vzhledem ke zvoleným postupům výpočtů. Podle této prognózy by totiţ ČR mohla 

mít v roce 2300 buď 2 nebo také 29 mil. obyvatel.  

Vedle demografických změn se stárnutím obyvatelstva zákonitě změní i ţivotní styl 

společnosti, počínaje změnou struktury trhu průmyslového zboţí a konče odlišnou strukturou 

ţivotních hodnot, jeţ se můţe projevit i přesuny v politické orientaci. Je pravděpodobné, ţe 

důsledky stárnutí budou poněkud zmírněny imigrací. Pokud by však imigrace měla populační 

stárnutí v ČR ztlumit skutečně významně, musela by být masová. A protoţe situace 

v ostatních evropských zemích se blíţí situaci v ČR, nelze očekávat, ţe by vysoký počet 

imigrantů pocházel z Evropy. Zdrojem imigrace by musely být jiné kontinenty, zejména Asie 

a Afrika.  
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3 Přístup zahraničí k problematice důchodových 

systémů 

První systémy sociálního pojištění vznikaly na konci devatenáctého století. Po 2. 

světové válce byl akceptován systém průběţného financování zabezpečení na stáří. Příznivý 

hospodářský i demografický vývoj zajišťoval přebytky, které byly vyuţity ke krytí deficitů 

veřejných rozpočtů či k přímému financování jiných projektů. Vlivem demografického 

stárnutí se postupně začal měnit poměr mezi počty důchodců a plátců příspěvků. Vlády 

zdědily závazky vlád minulých, ale minulé přebytky a rezervy byly většinou jiţ spotřebovány. 

Bylo nutné rozhodnout, zda provádět parametrické změny stávajících důchodových systémů 

(sniţování důchodů, zvyšování příspěvků apod.) nebo dotovat deficit systému z jiných zdrojů. 

Tato situace se opakuje v řadě zemí a vede k reformám důchodových systémů. Mnohé země 

se vydaly směrem ke kapitalizačnímu pilíři (čili k tzv. privatizaci průběţně financovaného 

důchodového systému – převáţně v Chile a dalších zemích Latinské Ameriky, které zvolily 

cestu „plné“ privatizace). V řadě evropských států jsou důchodové systémy zaloţeny na 

principu diverzifikace důchodového zabezpečení. Existují rozdíly ve váze I. a II. pilíře. 

Podstatný vliv v celkovém hodnocení daných důchodových systémů v jednotlivých zemích 

má řada faktorů jako např. počet obyvatel, hospodářská úroveň země, zaměstnanost, 

investiční příleţitosti, ochrana soukromého vlastnictví, politická stabilita země, atd. 

Důsledkem je velká rozmanitost jednotlivých systémů. Mezinárodní srovnání penzijních 

systémů je tedy značně problematické z důvodu odlišného historického vývoje jednotlivých 

zemí, odlišných tradic a dalších společenských faktorů.  

3.1 Penzijní systémy ve vybraných zemích 

Následující část práce je věnována popisu důchodových systémů ve vybraných 

zemích. Vycházelo se zejména z následující literatury: [2], [7], [8]. 

3.1.1 Penzijní systémy ve vyspělých zemích 

Penzijní systémy vyspělých ekonomik se skládají z více pilířů, provozovaných jak 

státním, tak soukromým sektorem. Váha těchto pilířů v celkovém systému penzijního 

zabezpečení je ovšem rozdílná. Vyspělé země provádí změny svých důchodových soustav 

velmi obezřetně, některé tendence jsou ale v jednotlivých zemích podobné. 

Země v západní Evropě lze rozdělit zhruba do dvou skupin. První skupinu tvoří země 

se silným státním pilířem a naléhavou potřebou řešit problémy, které toto uspořádání přináší. 

Jejími typickými zástupci jsou Německo, Rakousko a Itálie. Druhou skupinu tvoří země se 



30 

 

silným druhým pilířem, který je financován převáţně fondovým systémem. Klasickými 

reprezentanty této skupiny jsou Nizozemsko, Spojené Království a Švýcarsko. 

Rizika budoucích demografických změn se snaţí vyspělé státy tedy řešit diverzifikací 

systému důchodového zabezpečení. V řadě případů se lze setkat s tzv. třípilířovým systémem 

(viz kap. 2.1). Z historického hlediska má většina zemí státem provozované a průběţně 

financované systémy. Význam PAYG systému však začíná oslabovat, začínají se zavádět 

systémy fondové, u nichţ se čím dál více prosazuje dobrovolnost (svobodné rozhodování 

jednotlivců). 

Státní penzijní systémy jsou představovány: 

 flat – rate penzemi, které se objevují téměř ve všech zemích, liší se pouze 

některými svými charakteristikami. Odlišnosti jsou ve způsobu financování (z 

daňových zdrojů, z příspěvků na penzijní zabezpečení), v nároku na přiznání penze 

(podle výše příjmů  - test potřebnosti, podle počtu let pobytu v dané zemi - 

residency test, podle počtu let hrazení příspěvků anebo se ţádné testovací 

kritérium nevyţaduje); 

 penzemi spjatými s výdělky (earnings related), které se vyskytují prakticky ve 

všech zemích OECD s výjimkou Austrálie, Irska, Nizozemí a Nového Zélandu. 

Obvykle jsou financovány PAYG metodou, systémy jsou v zásadě dávkově 

definované (příspěvkově jsou definovány například systémy ve Švédsku nebo 

Itálii). 

Soukromá penzijní schémata 

Penzijní dávky ze soukromých schémat mohou být obecně koncipovány jako doplněk 

státních penzí nebo mohou být alternativou pro státem poskytované důchody. Ve většině 

vyspělých ekonomik má systém soukromých penzijních plánů poměrně dlouhou tradici jako 

doplněk ke státem poskytovaným penzijním dávkám. Soukromé plány mají většinou podobu 

zaměstnavatelem provozovaných schémat, ale osobní důchodové účty hrají také důleţitou 

roli. 

Podíl soukromých penzijních plánů na celkových penzijních dávkách roste prakticky 

ve všech zemích s tím, jak se státní penzijní pilíře dostávají do stále větších finančních 

problémů. 
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Tab. 3.1: Vybrané demografické údaje v mezinárodním srovnání 

Země 
Očekávaná délka ţivota u 

65letého člověka (počet let) 
Podíl občanů starších 65 

let  k pracujícím občanům (%) 

Porodnost v roce 

2009 
(na 1 000 obyvatel) 

Japonsko 86,0 34,4 7,64 

Francie 85,4 28,0 12,57 

Švýcarsko 85,3 25,9 9,59 

Španělsko 85,0 26,2 9,72 

Austrálie 84,9 21,5 12,47 

Island 84,5 19,5 13,43 

Itálie 84,5 32,5 8,18 

Kanada 84,5 21,1 10,28 

Nový Zéland 84,4 20,7 13,94 

Norsko 84,3 24,7 10,99 

Švédsko 84,2 29,4 10,13 

Finsko 84,1 26,9 10,38 

Německo 83,9 32,2 8,18 

Rakousko 83,9 27,1 8,65 

Belgie 83,8 28,7 10,15 

Lucembursko 83,7 22,8 11,73 

USA 83,6 20,8 13,83 

Irsko 83,5 17,7 14,23 

Řecko 83,5 30,0 9,45 

Nizozemsko 83,4 23,4 10,40 

Portugalsko 83,4 27,8 10,29 

Velká Británie 83,3 26,8 10,65 

Korea 83,1 14,5 8,93 

Mexiko 83,0 9,9 19,71 

Dánsko 82,7 25,3 10,54 

Polsko 81,7 21,1 10,04 

Česko 81,6 22,1 8,83 

Maďarsko 80,3 25,3 9,51 

Slovensko 80,2 18,4 10,60 

Turecko 79,1 10,4 18,66 

Zdroje: OECD: Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries, 

CIA: The World Factbook 2009, Deutsche-renteversicherung.de; ČSÚ. 

 

Porovnání vybraných důchodových systému ve světě provedla společnost Mercer. 

Výsledkem její studie je vytvoření indexu (Melbourne Mercer Global Penzion Index) 

hodnotícího přiměřenost, udrţitelnost a integritu penzijního systému. Čím vyšší má index 



32 

 

hodnotu, tím je důchodový systém dané země lepší (moţnosti od 0 do 100).  V následující 

Tab. 3.2 je uvedeno 5 základních stupňů důchodových systémů. 

Tab. 3.2: Základní stupně důchodových systémů. 

Stupeň Hodnota 

indexu 
Země Popis 

A >80 - 
Robustní důchodový systém první třídy, 

poskytuje vysoké dávky, je udrţitelný a má 

vysoký stupeň integrity. 

B 65-80 
Nizozemí, Švýcarsko, 

Švédsko, Austrálie, 

Kanada 

Důchodový systém se solidní konstrukcí 

s mnoha dobrými rysy, ale má určité oblasti ke 

zlepšení, které jej odlišují od třídy A. 

C 50-65 
VB, Chile, Brazílie, 

Singapur, USA, Francie, 

Německo 

Důchodový systém, který má určité dobré rysy, 

ale také určitá rizika a/nebo nedostatky, které by 

měly být řešeny. Bez zlepšení nemusí být systém 

dlouhodobě udrţitelný. 

D 35-50 Japonsko, Čína 
Důchodový systém s určitými neţádoucími 

vlastnostmi a řadou slabých stránek, které je 

nutné řešit pro zajištění udrţitelnosti a účinnosti. 

E <35 - 
Nedokonalý důchodový systém vyskytující se 

v raných fázích vývoje případně neexistující 

důchodový systém. 

 

Následující Tab. 3.3 shrnuje výsledky studie společnosti Mercer, ve které jsou na 

základě indexu porovnány penzijní systémy jednotlivých zemí. 

Tab. 3.3: Srovnání penzijních systémů jednotlivých zemí dle indexu společnosti Mercer včetně 

návrhů na zlepšení systémů  

Pořadí 

v roce 

2010 
Země 

Skóre 

2010 
Skóre 

2009 
Moţné zlepšení systému 

1. Nizozemí 78,3 76,1 

Zavedení minimálního vstupního věku do penzijního 

systému; zvýšení úrovně domácích úspor; zvýšení míry 

účasti starších pracovníků v pracovní síle; poskytování 

větší ochrany dávek v případě podvodu, korupce či 

platební neschopnosti zaměstnavatele. 

2. Švýcarsko 75,3 75,3 
Průběţné zvyšování věku odchodu do důchodu; 

umoţnění pozdějších odchodů do důchodu s moţností 

obdrţet částečně důchod. 

3. Švédsko 74,5 73,5 
Zvyšování důchodového věku v závislosti na očekávané 

délce ţivota; podpora příspěvků zaměstnanců do 

zaměstnavatelských schémat. 

4. Austrálie 72,9 74,0 

Zvýšení úrovně povinných příspěvků pro zlepšení 

úrovně poskytovaných dávek, zvýšení míry úspor 

domácností; zvýšení míry účasti starších pracovníků 

v pracovní síle; zavedení mechanismu zvyšování 

důchodového věku v závislosti na očekávané délce 

ţivota; sníţení nákladů systému podporou vyšší 

efektivnosti. 

5. Kanada 69,9 73,2 

Zvýšení počtu zaměstnavatelů v zaměstnavatelských 

důchodových systémech zefektivněním systému; zavést 

mechanismus zvyšování důchodového věku v závislosti 

na očekávané délce ţivota; zvýšení úrovně domácích 
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úspor; zajištění pouţitelnost dobrovolných důchodových 

úspor pouze na důchodové účely. 

6. VB 63,7 63,9 

Zvýšení minimálního důchodu pro nízce příjmové 

důchodce; zavedení úrovně povinných fondových 

příspěvků; zvýšení pokrytí zaměstnavatelů 

v zaměstnaneckém důchodovém schématu; zvýšení 

úrovně domácích úspor. 

7. Chile 59,9 59,6 

Zvýšení úrovně povinných příspěvků; zavedení 

minimálního věku pro vstup do dobrovolných 

důchodových systémů; revidování minimální penze pro 

nejchudší důchodce; umoţnění pozdějších odchodů do 

důchodu s moţností obdrţet částečně důchod. 

8. Brazílie 59,8 59,8 

Zavedení minimálního věku vstupu do systému; zvýšení 

počtu zaměstnavatelů v zaměstnavatelských 

důchodových systémech; zavedení minimální úrovně 

povinných příspěvků; průběţné zvyšování věku odchodu 

do důchodu v I. pilíři; umoţnění pozdějších odchodů do 

důchodu s moţností obdrţet částečně důchod. 

9. Singapur 59,6 57,0 

Zvýšení minimální úrovně podpory pro nejchudší 

penzisty; zvýšení procentní částky příspěvků do 

důchodového systému; podpora tvorby úspor u 

nadprůměrně příjmových skupin osob; zvýšení míry 

účasti starších pracovníků v pracovní síle; investování 

části příspěvků do růstových aktiv. 

10. USA 57,3 59,8 

Zvýšení minimálního důchodu pro nízce příjmové 

důchodce;  nastavení výše povinných příspěvků pro 

zlepšení čistého náhradového poměru u středně 

příjmových osob; zajištění udrţení reálné hodnoty dávek 

aţ do důchodu; omezení přístupu k finančním 

prostředkům před odchodem od důchodu. 

11. Francie 54,6 54,6 

Zvýšení úrovně příspěvků do fondového systému; 

zvyšování věku odchodu do důchodu; zvýšení míry 

účasti starších pracovníků v pracovní síle; zkvalitnění 

regulace soukromého penzijního systému. 

12. Německo 54,0 48,2 
Zvýšení minimální penze pro nízce příjmové důchodce; 

zvýšení míry účasti starších pracovníků v pracovní síle. 

13. Japonsko 42,9 41,5 

Zvýšení minimální penze pro nízce příjmové důchodce; 

zvýšení úrovně důchodového zabezpečení a tím zlepšení 

čistého náhradového poměru; zavedení daňového 

zvýhodnění pro zaměstnance přispívající do 

doplňkových penzijních schémat a dalších forem 

dobrovolného spoření; zvyšování věku odchodu do 

důchodu odráţející očekávanou délku ţivota. 

14. Čína 40,3 48 
Rozšíření pokrytí základního penzijního systému; 

daňové zvýhodnění zaměstnanců přispívajících do 

systému; zvyšování věku odchodu do důchodu. 
Zdroj: www.mercer.com (Melbourne Mercer Pension Global Index ). 

 

3.1.1.1 Velká Británie 

Důchodový systém ve VB je vícepilířový a poměrně sloţitý (struktura je uvedena 

v Příloze 1). 

http://www.mercer.com/
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Podíl státních důchodů je ve VB jedním z nejniţších v Evropě a v průběhu 20 aţ 30 let 

se bude ještě sniţovat. V současné době penze z tohoto pilíře dosahuje zhruba 20 % 

průměrných výdělků. 

Nárok na plný základní důchod mají muţi ve věku 65 let a ţeny ve věku 60 let, do 

roku 2018 by však měl vzrůst věk ţen také na 65 let. V roce 2020 bude důchodový věk pro 

muţe i ţeny činit 66 let, mezi lety 2034 a 2036 67 let a mezi lety 2044 a 2046 bude dokonce 

68 let. Předčasné vyplácení státních důchodů není ve VB moţné. Po dosaţení věku odchodu 

do důchodu je moţné pracovat dále a pobírat státní penzi nebo pracovat a státní penzi odloţit, 

přičemţ následná státní penze bude vyšší a pojistné se jiţ neplatí. Počet kvalifikovaných let 

potřebných k získání nároku na státní penzi se liší dle data narození a pohlaví (30-44 let). 

Základní státní starobní důchod nabízí kaţdému jednotnou minimální dávku (Basic State 

Pension, BSP). Kdo této výše nedosahuje, můţe poţádat o navýšení o další testované dávky. 

Dávky jsou vypláceny pouze zaměstnancům, nikoli OSVČ. Základní státní penze činí pro rok 

2011–2012 pro jednotlivce £102,15 týdně. BSP roste od dubna 2011 dle nejvyššího 

z následujících parametrů – růst průměrných mezd ve velké Británii daný rok; růst ţivotních 

nákladů; 2,5 %. Od roku 2012 bude státní penze zvyšována dle indexu maloobchodních cen. 

Druhý pilíř důchodového zabezpečení pokrývá značné procento pracujících. Systém 

státních penzí zde byl do března 2002 rozšířen o tzv. SERPS (State Earnings Related Pension 

Scheme), který byl financován průběţně. Ze státního SERPS systému bylo moţné se smluvně 

vyvázat (contracting-out) a připojit se k některému z mnohých podnikových penzijních plánů 

(zabezpečují důchodové pojištění zaměstnanců velkých společností, riziko za případný deficit 

ve fondu nese zaměstnavatel) či podílnických schémat (přístupná i pro OSVČ). Přejít lze také 

ze zaměstnavatelského do individuálního pilíře. Od dubna 2002 byl systém SERPS nahrazen 

státní druhou penzí (S2P). Hlavním důvodem změny bylo poskytnutí vyšší penze nízko-

příjmovým důchodcům. Systém je rozsáhlý, ve VB existuje jeden z největších sektorů 

nestátních penzijních fondů v Evropě. Úspory obyvatel v penzijních fondech dosahují téměř 

100 % výše britského HDP. 

Regulace investic fondů je pouze obecná, neexistuje mnoho konkrétních regulačních 

pravidel. Na přelomu tisíciletí procházely fondy značnými problémy nejhoršími od poloviny 

70. let. Krize akciového trhu způsobila v roce 2000 fondům ztrátu 1 %, v roce 2001 jiţ 8,9 % 

a v roce 2002 dokonce 11,3 %
9
. Navíc se ve VB začala projevovat jiţ dlouho diskutovaná 

demografická krize. Veškeré riziko leţí na zaměstnavateli, který musí své závazky splnit bez 

                                                 
9
 Nezávislí auditoři odhadnuli, ţe za tři zmíněné roky vznikl v portfoliích britských penzijních fondů 

propad ve výši 70 mld. liber. 
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ohledu na stav akciového trhu nebo výkon penzijního fondu. Následkem zmíněných problémů 

bylo zrušení řady podnikových fondů (tzv. final salary scheme). Podle průzkumů zrušila 

v roce 2002 dané podnikové fondy čtvrtina firem z 300 dotázaných. Britské zákony uvádějí, 

ţe firma nemůţe měnit pravidla pro stanovení důchodů, které jsou jiţ vypláceny. Podnik však 

můţe celé schéma zrušit jak pro nové ţadatele, tak i pro ty, kteří jsou součástí tohoto 

schématu, ale ještě pracují.
10

 V roce 2006 bylo zavedeno nové penzijní schéma nazvané 

osobní účty (Personal Accounts). 

Třetí pilíř tvoří různé doplňkové dobrovolné příspěvky a komerční produkty. 

3.1.1.2 Švýcarsko 

Švýcarský penzijní systém je Světovou bankou doporučován jako vzor všem zemím 

uvaţujícím o reformě. Systém je charakterizován generační solidaritou prvního pilíře a dále 

pak sociální odpovědností švýcarských zaměstnavatelů, důrazem na individuální zabezpečení 

a odpovědnost občanů a fungujícím sociálním partnerstvím mezi zaměstnavateli a 

zaměstnanci. 

Celý rozsáhlý systém zabezpečení ve stáří je ve Švýcarsku zaloţen na třech základních 

pilířích představující kombinaci státního průběţně financovaného systému, povinného 

systému zaměstnaneckých fondů a dobrovolného připojištění na komerční bázi. 

Státní zabezpečení v důchodovém věku (první pilíř) nepředstavuje udrţení dosavadní 

ţivotní úrovně osob, jeho úkolem je zabezpečení pokrytí pouze nezbytných ţivotních potřeb, 

tzv. existenční zajištění. Pro běţný ţivot je tedy nedostačující. Po odchodu do důchodu 

představují příjmy z prvního pilíře necelou polovinu celkových důchodových příjmů. 

Zaměstnanci i zaměstnavatelé přispívají stejnou částkou 5,05 % z hrubé mzdy. Odvod 

v celkové výši 10,10 % z hrubé mzdy provádí zaměstnavatel. OSVČ odvádějí příspěvek ve 

výši 5,2 % - 9,5 % ze svých příjmů z nezávislé činnosti. Do prvního pilíře dále přispívají 

veřejná správa (konfederace), a to ve výši 17,5 % ze svého rozpočtu a místní správa (kantony) 

ve výši 3 % svého rozpočtu. Dalším příjmem prvního pilíře mohou dále být úroky 

z kapitálových přebytků, pokud vybrané příspěvky přesáhnou vyplácené dávky. Věková 

hranice pro odchod do důchodu je pro muţe 65 letech, pro ţeny 62 aţ 64 let, v závislosti na 

datu narození. Důchody vyplácené z průběţného systému jsou sloţeny z plošné dávky a 

                                                 
10

 Výsledkem tedy je, ţe šedesátník, který si platí na důchod čtyřicet let a je těsně před penzí, dostane 

pouze své příspěvky. Britské zákony chrání především penzisty, kteří jiţ důchod pobírají. Pokud se fond dostane 

do jakýchkoli potíţí, musí přednostně uspokojit současné důchodce. Ti, kteří do penze teprve odcházejí, proto 

mohou dokonce skončit nejen bez úroků a slíbených firemních příspěvků, ale i bez vlastního vkladu. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Personal_Accounts&action=edit&redlink=1
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z dávky odvozené z výdělku. Je stanovena minimální a maximální hranice vypláceného 

důchodu. 

Zaměstnanecké důchodové zabezpečení (druhý pilíř), provozované zaměstnavateli, 

bylo zavedeno v roce 1985 a je pro zaměstnance povinné (je nařízené státem, přísně 

kontrolované, spočívá však výhradně na soukromém základě). Zaměstnavatel musí přispívat 

do fondu minimálně 50 % z celkových příspěvků, které činí 7-18 % ze mzdy zaměstnance. 

Tab. 3.4: Příspěvky na pojistné v závislosti na věku pojištěnce 

Věk 
% pojistného ze mzdy 

muţi ţeny 
25-34 25-31 7 
35-44 32-41 10 
45-54 42-51 15 
55-65 52-62 18 

 

Zaměstnavatelé jsou povinni zaloţit vlastní podnikové penzijní pokladny (majetek 

v podnikových pokladnách spravují zaměstnavatelé i zaměstnanci zastoupeni stejným dílem 

v rozhodovacích orgánech pokladny). Zaměstnavatelé, kteří nechtějí nebo nemohou 

(klasickým příkladem jsou malé a střední podniky) zaloţit vlastní pokladny, se mohou připojit 

k tzv. sběrné kolektivní nadaci (většinou je provozována bankami nebo ţivotními 

pojišťovnami). Zaměstnanec nemá moţnost volby zaměstnaneckého fondu, je vázán 

rozhodnutím svého zaměstnavatele. Při změně zaměstnání jsou prostředky z fondu původního 

zaměstnavatele automaticky převedeny do fondu zaměstnavatele nového. 

Na celkovém vypláceném důchodu by se měl tento pilíř podílet 60 – 70 %. Spolu 

s prvním pilířem by měl zajistit důchod na úrovni zhruba 60 % hrubé mzdy před odchodem 

do důchodu. 

Systém je plně fondový. Provozovatelé penzijních fondů jsou povinni dosáhnout 

minimálního stanoveného ročního zhodnocení svěřených aktiv, viz Tab. 3.5. 

Tab. 3.5: Minimální stanovené roční zhodnocení svěřených aktiv 

1. 1. 1985 – 31. 12. 2002 4 % 

1. 1. 2003 – 31. 12. 2003 3,25 % 

1. 1. 2004 – 31. 12. 2004 2,25 % 

1. 1. 2005 – 31. 12. 2007 2,5 % 

1. 1. 2008 – 31. 12. 2008 2,75 % 

1. 1. 2009 –  2 % 

Zdroj: Pensionskassenstatistik: Struktur der beruflichen Vorsorge in der Schweiz 

(http://www.bfs.admin.ch). 

http://www.bfs.admin.ch/
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Z výnosů vyšších neţ stanovené minimum jsou tvořeny rezervy na období, kdy se 

nepodaří minimálního výnosu dosáhnout. 1 % ze mzdy pracovníka je odváděno do státního 

rezervního fondu, který slouţí pro případ finančních problémů zaměstnaneckého fondu. Stát 

do zaměstnaneckého důchodového zabezpečení nepřispívá ţádným příspěvkem, ale zaplacené 

příspěvky si můţe zaměstnanec i zaměstnavatel odečíst od základu daně z příjmů.  Příspěvky 

a výnosy fondů jsou osvobozeny od daně, ale dávky jsou daněny (tzv. EET). 

Obr. 3.1: Rozdělení důchodů z 2. pilíře, 1998 

 

Zdroj: Die berufliche Vorsorge in der Schweiz: Ein Überblick über die wichtigsten Fakten zur 

Pensionskassenstatistik (www.bfs.admin.ch). 

Soukromé důchodové zabezpečení (třetí pilíř) představuje flexibilní doplněk ke 

státnímu a zaměstnaneckému zabezpečení zaloţený na fondovém způsobu financování. 

Nepřímá státní podpora účasti v tomto pilíři je představována daňovými výhodami. V případě 

tzv. vázaného zabezpečení musí naspořený kapitál u některých pojišťovacích společností nebo 

bank slouţit výhradně k důchodovému zabezpečení. Plnění můţe být vypláceno nejdříve 5 let 

před dosaţením důchodového věku a je daňově zvýhodněno. Volné zabezpečení představuje 

všechny ostatní formy individuálního zabezpečení (spoření, finanční investice, ţivotní 

pojištění, investice do nemovitostí atd.). V předem stanovených případech je i tato forma 

daňově zvýhodněna formou odčitatelných poloţek od základu daně.  
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Obr. 3.2: Výše náhradového poměru v % z ročního příjmu pro jednotlivé pilíře 

 

Zdroj: Die berufliche Vorsorge in der Schweiz: Ein Überblick über die wichtigsten Fakten zur 

Pensionskassenstatistik (www.bfs.admin.ch)
12

. 

 

3.1.1.3 Německo 

Podoba bismarckovského průběţně financovaného důchodového systému byla 

vytvořena jiţ před téměř 150 lety. 

Hlavním problémem současnosti je, podobně jako v ostatních evropských zemích, 

zhoršující se demografická situace. Podíl osob v postproduktivním věku k osobám 

v produktivním věku neustále roste. Důchodová reforma byla v Německu po celá 90. léta 

tématem číslo jedna, poměrně zásadní změny byly prosazeny v létě 2001. Ty obohatily 

povinný PAYG systém (s nově modifikovaným pojistným vzorcem) o dva doplňkové pilíře. 

První pilíř základního důchodového systému v Německu je zaloţen na PAYG 

principu, jehoţ současná podoba vznikla v roce 1957. Příspěvková sazby činí 19,9 %. Na 

financování tohoto pilíře se podílí zaměstnavatelé i zaměstnanci formou příspěvků 

rozdělených rovnou měrou (9,95 % a 9,95 % mzdy
13

). Pro příspěvky je stanoven horní limit. 

Maximální vyměřovací základ pro platbu důchodového pojištění v roce 2010 byl 5 500 € 

měsíčně v západním Německu a 4 650 € měsíčně ve východním Německu. Do systému musí 

přispívat všichni zaměstnanci, učni, osoby ve vojenské či civilní sluţbě a OSVČ s měsíčním 

                                                 
 
12

 Nadpovinné podnikové zabezpečení je někde na rozhraní mezi druhým a třetím pilířem. Funguje na 

stejném principu jako povinné podnikové zabezpečení, avšak je dobrovolné. Na rozdíl od třetího pilíře do něj 

přispívají i zaměstnavatelé. Toto zabezpečení tvoří nezanedbatelnou poloţku důchodových příjmů obyvatel ve 

Švýcarsku. 
13

 Ještě v roce 2006 činilo důchodové pojištění 19,5%, v roce 2001 činilo 19,1% a v roce 1993 pouze 

17,5%. 

http://www.bfs.admin.ch)/
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příjmem vyšším neţ 320 €. Tuto povinnost nemají úředníci, penzisté, studenti a OSVČ s 

výdělkem niţším neţ 320 €. 

Německý PAYG je spravován oborovými sociálními pojišťovnami, řízenými zástupci 

zaměstnanců, zaměstnavatelů a státu. Do systému proudí i prostředky z výnosu ekologické 

daně, která byla zavedena v roce 1999. Organizace systému je oddělena od státního rozpočtu. 

Minimální doba pojištění nutná k získání nároku na důchod činí 35 let. Při získání 45 

let pojištění je však výhodnější výpočet řádné penze. Do doby pojištění se v Německu, stejně 

jako v Česku, počítá i náhradní doba pojištění (pobírání nemocenských dávek, mateřská a 

rodičovská dovolená, vojenská či civilní sluţba, studium, na rozdíl od Česka se do náhradní 

doby pojištění nezapočítává doba v evidenci úřadu práce).  

Věk odchodu do důchodu je stanovena na 65 let pro muţe i ţeny. Postupně se však 

zvyšuje na 67 let. Tato věková hranice bude platit pro muţe i ţeny narozené v roce 1964 a 

později. 

Tab. 3.6: Důchodový věk dle ročníku narození 

Ročník narození  Důchodový věk  

1948  65 let  

1952  65 let a 6 měsíců  

1956  65 let a10 měsíců  

1960  66 let a 4 měsíce  

1964  67 let  

Odejít do předčasného důchodu lze v Německu 5 let před dovršením řádného 

důchodového věku. Předčasná penze je krácena o 0,3 % za kaţdý měsíc předčasnosti oproti 

řádné penzi (tj. o 3,6 % za rok). Při pobírání předčasné penze si lze přivydělat do výše 400 € 

měsíčně. 

Trendem je sniţování starobní penze. V roce 1983 činila řádná starobní penze 64,9 % 

průměrné mzdy, v roce 2000 to bylo 52,9 % a v roce 2009 jiţ pouze 50,2 %. V roce 2010 byla 

průměrná penze u muţů 1 049 € měsíčně a u ţen 528 € měsíčně. V současné době však aţ 

šedesát procent důchodců má státní penzi niţší neţ tisíc eur (průměrná mzda v Německu 

přesahuje 3 600 eur). V Německu byly donedávna státní penze valorizovány podle vývoje 

průměrné mzdy. Avšak současná mladší generace na nynější reálnou úroveň penzí nedosáhne. 

Valorizace důchodů byla zastavena a odůvodněna nastolením mezigenerační solidarity.  

Reforma důchodového systému prováděná v letech 2001 a 2002 zavedla druhý pilíř, 

tzv. doplňková důchodová schémata. Nejsou povinná, nicméně jsou zamýšlena jako 

kompenzace k postupně se sniţujícím prostředkům ze základního pilíře a musí garantovat 

minimálně hodnotu zaplacených příspěvků. Doplňková schémata jsou představována dvěma 

http://www.investujeme.cz/aktualne-cz/matky-na-materske-kvuli-zakonu-prichazeji-o-praci/
http://www.investujeme.cz/aktualne-cz/matky-na-materske-kvuli-zakonu-prichazeji-o-praci/
http://www.investujeme.cz/clanky/penze-je-pro-studenty-resenim-dobrovolne-pojisteni/
http://www.investujeme.cz/clanky/letosni-absolventi-hledaji-praci.-nezamestnanost-v-cr-povyrostla-o-0-2-p.b./
http://www.investujeme.cz/clanky/co-byste-meli-vedet-o-predcasnem-duchodu/
http://www.investujeme.cz/clanky/co-byste-meli-vedet-o-predcasnem-duchodu/
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novými produkty, jedná se o tzv. Riesterovy a Rürupovy fondy, většinou spravované 

pojišťovnami. První jsou určeny pro zaměstnance, druhé spíše pro OSVČ.  

 Schémata jsou daňově zvýhodněna, příspěvky do těchto fondů jsou osvobozeny od daně aţ 

do výše 2 100 eur ročně. Minimální osobní příspěvek byl postupně zvyšován z 1 % z příjmů 

v roce 2002 na 4 % v roce 2008. Kaţdý, kdo platí příspěvky do schváleného penzijního 

systému, veřejného i soukromého, má právo obdrţet přímou státní podporu spoření (základní 

podpora + podpora na dítě vyjádřená v EUR/rok dle výše příspěvku). Systému se mohou 

účastnit všichni, kteří dovršili 16 let. Prostředky ale nelze čerpat před dovršením 60 let věku.  

Třetí pilíř je tvořen různými formami soukromého pojištění. Jde především o ţivotní 

pojistky, AS-Fondy (dlouhodobé spořící plány, které svůj kapitál vkládají do nemovitostí a 

akcií), příjmy z pronájmu atd. 

Jiţ nyní se ukazuje, ţe německá důchodová reforma nebude schopna vlivem zhoršující 

se demografické situace dosáhnout svých cílů. Je pravděpodobné, ţe změny systému 

zabezpečení budou pokračovat.  

3.1.1.4 Rakousko 

První pilíř tvoří základní povinný průběţně financovaný penzijní systém. Pokrývá 

téměř 99 % ekonomicky aktivní populace. Do systému povinně přispívají jak zaměstnanci 

(10,25 % mzdy), tak zaměstnavatelé (12,55 % mzdy). Celý systém je zajišťován 

samostatnými pojišťovacími subjekty, které jsou sdruţené v Hlavním svazu poskytující 

sociální pojištění. Systém je velmi sloţitý, existují zde samostatné pojišťovací subjekty pro 

horníky, ţelezničáře, státní zaměstnance apod. Značným problémem byly také velké počty 

předčasných odchodů do důchodu. Taktéţ vlivem zhoršující se demografické situace dochází 

v posledních letech k dosti velkému nárůstu deficitů (aţ 20 % výdajů), které dorovnává stát.  

Systém penzí je značně štědrý, dle OECD zaujímá Rakousko, co se týče podílu 

veřejných výdajů na důchody k HDP, hned druhé místo za Itálií. V roce 2009 byly na 

důchody vynaloţeny výdaje ve výši 12,6 % HDP (průměr zemí OECD činil 7,2 % HDP). 

Výše penzí v Rakousku dosahuje aţ 80 % průměrných předdůchodových příjmů. Je zde ale 

poměrně vysoké progresivní zdanění (minimální daně při ročním příjmu nad 11 tisíc eur činí 

36,5 %, roční výdělky nad 60 tisíc eur jsou zdaňovány 50 %). Míra úspor v Rakousku, 

podobně jako v sousedním Německu, patří mezi nejvyšší v Evropě (kolem 11 %). 

Věk odchodu do důchodu je pro muţe stanoven na 65 let, pro ţeny na 60 let. V letech 

2024 - 2034 se bude důchodový věk ţen zvyšovat aţ na konečných 65 let jako u muţů. 

Systém je průběţně upravován. Při reformě uskutečněné v roce 2004 byly nově zavedeny 

http://www.penize.cz/kalkulacky/danova-kalkulacka-2009
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důchodové účty při výpočtu důchodu, při kterém jiţ rozhoduje období celé pracovní kariéry. 

Dále je umoţněno odejít do předčasného důchodu mezi 62. a 65. rokem věku (u muţů 

narozených od října 1952 a u ţen od října 1957 moţnost odchodu do předčasného důchodu jiţ 

neexistuje). Za kaţdý rok, o který pojištěnec odejde do důchodu před 65. rokem, mu bude 

odečteno 4,2 % z původní výše důchodu. Odchod do důchodu po 65. roce naopak bude 

stejným způsobem zvýhodněn. Moţnost předčasného odchodu do důchodu z důvodu 

invalidity byla zrušena. Pro získání nároku na důchodové dávky je kromě dovršení 

důchodového věku nutné splnění dalších podmínek (15 let placení příspěvků nebo 25 let 

pojištění – zde jsou započítávány veškeré náhradní doby pojištění jako studium, výchova 

dítěte, nemocenská apod.) 

Veškeré změny se však v Rakousku setkávají s velmi nepříznivou odezvou občanů. 

Zaměstnanecké důchodové zabezpečení (druhý pilíř) je poskytováno zaměstnavateli 

dobrovolně (příspěvky hradí pouze zaměstnavatel a jsou daňově uznatelné). Základní formu 

představují zaměstnanecké fondy. Jsou to akciové společnosti vlastněné syndikáty bank a 

pojišťoven. Dalším typem jsou vzájemné penzijní fondy (od roku 1990). Pracovníci si při 

odchodu do důchodu budou moci vybrat mezi výplatou celé částky najednou a doţivotní 

měsíční penzí. Během posledních let se výrazně zvýšil počet účastníků tohoto schématu, ale 

při srovnání se státním pilířem hraje toto doplňkové schéma stále vedlejší roli. 

Dobrovolný (třetí) pilíř je vyuţíván zejména osobami ve střední a vyšší příjmové 

skupině. 

3.1.1.5 Nizozemsko 

Nizozemský důchodový systém patří k jedněm z nejbezpečnějších a nejvýkonnějších 

důchodových systémům na světě. Výše důchodu nizozemských penzistů dosahuje zhruba 90 

% úrovně mzdy dosahované před důchodem, přitom státní výdaje na penze jsou niţší neţ 

v ostatních zemích (kolem 5 % HDP). 

Tab. 3.7: Výše náhradového poměru pro různěpříjmové skupiny 

Výše příjmu (vyjádřeno % z průměrné mzdy) 50 % 75 % 100 % 150 % 200 % 

Náhradový poměr (%) – podíl důchodových 

příjmů ze všech pilířů k předcházející čisté mzdě 
93,4 90,0 88,3 86,6 85,8 

 

První pilíř představuje státní důchod, který zajišťuje minimální nutné dávky. Penze 

jsou vypláceny muţům i ţenám od 65 let věku, přičemţ plná penze jim náleţí, pokud je 

pojištění placeno 50 let (za kaţdý chybějící rok se sniţuje o 2 %). Pojištěné osoby platí do 

systému 14,55 % mzdy, zaměstnavatelé do systému nepřispívají. Samostatně hospodařícímu 
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důchodci je poskytována plošná dávka ve výši 70 % minimální mzdy, manţelskému páru ve 

výši 100 % minimální mzdy. Reálná hodnota vyplácených dávek se ovšem sniţuje, protoţe 

např. v letech 1980 – 1996 se minimální mzda zvýšila pouze jedenkrát. Moţnost předčasného 

odchodu do důchodu je ze zákona významně omezena, důchod by byl dosti krácen. Není tedy 

zvykem odcházet do penze předčasně. 

Zaměstnanecké důchodové pojištění (druhý pilíř) ve formě zaměstnaneckých fondů je 

spravováno buď přímo zaměstnavatelem (u větších společností) nebo externími manaţery 

(banky, pojišťovny). Příspěvky zaměstnavatelů jsou daňově zvýhodněny. Tento pilíř je 

v Nizozemsku jedním z nejrozvinutějších na světě. Spoření, které je nepovinné, ale má velkou 

tradici, se účastní 91 % zaměstnanců. Významná část finančních prostředků v penzi tedy 

pochází ze soukromých důchodů, vliv státu je niţší neţ v ostatních vyspělých zemích světa. 

Hlavní dozor nad investiční činností fondů (je ze zákona regulována) vykonává Nizozemská 

pojišťovací komora. Soukromé fondy v Nizozemí drţí nejvyšší aktiva ze všech členských 

zemí OECD (138 % k HDP, např. Velká Británie 78 % k HDP, USA 76 % k HDP, Kanada 55 

% k HDP). 

Třetí pilíř představuje soukromé daňově zvýhodněné spoření. 

Penzijní systém v Nizozemí je dlouhodobě udrţitelný, i příští důchodci by měli mít 

důchod na stejné úrovni jako nynější důchodci. 

3.1.1.6 Švédsko 

Švédsko je klasickým představitelem skandinávského modelu sociálního zabezpečení, 

který také v průběhu řady let doznal změn. Výhodou Švédska byly dobré podmínky pro start 

reformy (vyspělá a fungující ekonomika, dobrá úroveň důchodů, vyšší důchodový věk, 

technické zázemí, existence rezervních fondů), která byla spuštěna v roce 1999. 

Základem nového důchodového systému zůstal státní pilíř, který je průběţně 

financovaný a příspěvkově definovaný s pomyslnými účty (NDC). Příspěvková sazba činí 16 

% příjmů
14

. Systému se účastní osoby starší 16 let. Důchodový věk je 65 let, předčasný 

odchod do důchodu je moţný v 61 letech (dávka je pojistně matematicky redukována), nárok 

pracovat je do 67 let.  

1. pilíř je průběţně balancován (indexace budoucích důchodů), takţe vláda je ušetřena 

nepříjemné povinnosti prodluţovat hranici odchodu do důchodu a dalších parametrických 

změn systému. Vše je přednastaveno kaţdoroční úpravou systému. 

                                                 
14

 Celkový povinný příspěvek činí 18,5% (zaměstnanci přispívají 8,29% hrubého platu, zaměstnavatelé 

10,21% platu svých pracovníků, OSVČ 10,21% příjmů). Z celkového příspěvku jde tedy 16% do 1. pilíře a 2,5% 

je poukázáno na individuální účet pojištěnce u vybraného fondu (2. pilíř). 
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Druhým pilířem je povinný, plně fondově financovaný a příspěvkově definovaný pilíř 

(FDC – Financial Defined Contribution), který byl vytvořen reformou v roce 2000. Z příjmů 

je povinně odváděno 2,5 %. Účty a transakce jsou spravovány státem prostřednictvím státní 

centrální penzijní administrativy
15

 (státní zúčtovací ústav), investice ovšem zajišťuje privátní 

sféra. V tomto státním zúčtovacím ústavu si mohou klienti vybrat ze sedmi set investičních 

fondů, zúčtovací ústav také posléze penze vyplácí. V mezinárodním srovnání je takovýto 

systém o 10 % levnější, neţ kdyby byl poskytován soukromými pojišťovnami. Daňové 

prostředí je EET. 

Míra náhrady předchozích příjmů činí v současné době zhruba 65 %
16

 (čistý 

náhradový poměr), coţ řadí Švédsko mezi země s nejvyššími důchody v Evropě. Důchodci, 

kteří nedosahují stanoveného minima, mají nárok na garantovanou dávku ze SR, která jim 

poţadované minimum dorovná. Nárok na něj mají osoby ţijící v EU minimálně 40 let ve věku 

minimálně 65 let. 

Dlouholetou tradici ve Švédsku zaujímají dobrovolné soukromé penzijní plány (třetí 

pilíř). Systémy jsou vesměs definovány příspěvkově, financování je fondové. Jedná se 

především o individuální penzijní plány (ţivotní pojištění) a zaměstnanecké důchodové 

soustavy na základě kolektivních smluv. Příspěvková sazba je různá, od 3 % u dělnických 

profesí aţ po 20 % u vysoce kvalifikovaných profesí. Pokrývají více neţ 90 % všech 

zaměstnanců. 

3.1.1.7 Itálie 

Italský důchodový systém je velmi nákladný. Penzijní náklady jsou proporčně vyšší 

neţ v jakékoli jiné západní zemi (např. v roce 1997 činily 15,7 % HDP, v roce 2000 13,5 %, 

v roce 2030 je odhadovaná výše důchodových nákladů ve výši 15 % HDP). 

Státní důchody (první pilíř), které jsou financovány průběţně z příspěvků zaměstnanců 

a zaměstnavatelů, hrají dominantní úlohu v italském systému důchodového zabezpečení. 

Základní systém je rozdělen do tří částí – pro zaměstnance v soukromém sektoru, pro 

zaměstnance ve veřejném sektoru a pro OSVČ. Po reformách provedených v devadesátých 

letech (Amatova reforma z roku 1992 a Diniho reforma z roku 1995) se příspěvky účastníků 

ukládají na pomyslné účty (tak jako v kapitálovém systému), ale jsou vypláceny průběţně 

(NDC systém – zde na rozdíl od reforem ve Švédsku, Polsku nebo Lotyšsku reforma 

nezahrnovala zavedení povinného fondového pilíře).  

                                                 
15

 Soukromé fondy si nemohou přetahovat klienty, protoţe neznají jejich jména, ty zná pouze centrální 

administrativa. Tento postup sniţuje náklady systému, odpadají totiţ drahé sítě prodejců fondů. 
16

 U vysoce příjmových skupin obyvatelstva aţ 80%. 
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Převáţná část populace je pojištěna u Národního institutu pro sociální zabezpečení, 

který zodpovídá za mnoho oddělených a nezávislých fondů. Nejdůleţitějším z nich je Fond 

zaměstnanců soukromého sektoru. 

Věk odchodu do důchodu se zvyšuje na konečnou hodnotu 65 let pro muţe a 60 let pro 

ţeny (u ţen pracujících ve veřejném sektoru z 60 na 65 let v období od roku 2010 do roku 

2018). Předčasný odchod do důchodu je moţný v 57 letech, pokud byly příspěvky hrazeny 

alespoň 35 let. Odpracovaná doba potřebná pro získání nároku na důchod se zvýšila z 15 na 

20 let. Referenční období pro výpočet příjmů započitatelných do důchodu bylo prodlouţeno z 

pěti na deset let, u mladších pracujících bylo referenční období pro výpočet příjmů 

prodlouţeno na celé produktivní období. Příspěvková sazba je pro zaměstnance 8,89 %, 

zaměstnavatel platí 23,81 %, OSVČ 15 % (postupně vzroste aţ na 19 %). Nový systém plně 

platí pro osoby, které začaly pracovat od 1.1. 1996, nevztahuje se naopak na osoby s více jak 

18 lety pojištění k 31.12.1995. Pracovníci mezi těmito dvěma skupinami budou mít důchody 

vypočítány jako váţené průměry dávek vyplývajících z nových a původních pravidel. Mají 

také ovšem moţnost od 1.1. 2003 převést své důchodové nároky z dávkově do příspěvkově 

definovaného systému. Plně budou důchody podle nového systému přiznávány aţ po roce 

2036. Daňové prostředí je EET.  

Ukazuje se však, ţe i v NDC systému nebude dlouhodobě dosaţeno plné rovnováhy 

mezi příjmy a výdaji. Současný poreformní systém je stále velmi štědrý a nevyváţí velmi 

nepříznivý demografický vývoj. Míra stárnutí pracující populace se má zvýšit z 21 % v roce 

1990 na 30 % v roce 2010 a 48 % v roce 2030, coţ zařadí Itálii na světovou špičku v ţebříčku 

stárnutí populace. Tyto problémy jsou doprovázeny vysokým veřejným dluhem, který Itálii 

ztěţuje podmínky pro dodrţování poţadavků fiskálních pravidel Evropské měnové unie. 

Odhady italského ministerstva financí hovoří o zvyšování penzijních výdajů na HDP zhruba o 

0,5 % mezi lety 2015 aţ 2031. Pro zajištění stejné štědrosti systému by bylo třeba zvýšit jiţ 

tak vysokou hodnotu příspěvkové sazby, případně daní. Obě řešení jsou však v rozporu s 

potřebou sníţit daňovou zátěţ obyvatelstva. V Itálii prozatím není pro další radikálnější 

důchodovou reformu dostatečná politická podpora. 

Zaměstnanecké fondy (druhý pilíř) hrají pouze doplňkovou roli. Soukromé penzijní 

plány jsou dobrovolné a provozované zaměstnavateli. Jsou financovány PAYG metodou a 

mají charakter dávkově definovaných plánů. 

Třetí pilíř (individuální soukromé spoření) zahrnuje řadu produktů ŢP. V Itálii je 

chápán spíše jako alternativní způsob spoření neţ jako budoucí doplněk k důchodu. 
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3.1.1.8 Francie 

Francouzský důchodový systém je dosti obsáhlý a členitý. Je postaven na třech 

pilířích. První pilíř je představován povinným základním důchodovým systémem, který je 

garantovaný státem (členěný dle kategorií pracovníků). Obecně všichni zaměstnanci 

v soukromé sféře (kromě zemědělců) spadají do obecného reţimu (cca 70 % pojištěnců), 

státní zaměstnanci do speciálních reţimů (20 %) a osoby samostatně výdělečně činné do 

reţimu OSVČ (10 %). V rámci speciálních reţimů a reţimů OSVČ lze nalézt další členění v 

závislosti na konkrétně vykonávaných povoláních (horníci, státní úředníci, úředníci niţších 

územních celků, umělci, advokáti a další). Poţadovaná době pojištění pro vznik nároku na 

důchod je odvozována od trimestrů. Ty se liší v závislosti na věku narození (pro pojištěnce 

narozené před rokem 1944 bylo třeba 150 trimestrů, pro osoby narozené v roce 1952 a později 

je potřebná doba pojištění k získání nároku na plný starobní důchod stanovena na 164 

trimestrů, čili 41 let). Výše důchodu je odvozována procentem ze mzdy (maximální výše při 

splnění všech podmínek je 50 %). Příspěvková sazba zaměstnance činí 6,65 %, 

zaměstnavatele 8,30 % z hrubé mzdy
17

. Pilíř je financován průběţně a je dávkově definovaný. 

Druhý pilíř obsahuje povinný doplňkový důchodový systém, který je financován 

průběţně z příspěvků zaměstnanců a zaměstnavatelů. Systém je povinný pro všechny 

zaměstnance a pro některé z profesí v rámci OSVČ (umělce, advokáty, lékaře a další). Je 

definován příspěvkově. Výše důchodu je odvozována od počtu bodů připisovaných na 

individuální účet pojištěnce. Ve většině doplňkových reţimů mohou za účelem získání 

dodatečných důchodových bodů po dosaţení důchodového věku v ekonomické aktivitě 

pokračovat pouze vedoucí pracovníci.  

Třetí pilíř odpovídá dobrovolnému dodatečnému důchodovému spoření. To je 

umoţněné prostřednictvím podnikového spoření, pojišťovacích systémů a penzijních fondů a 

partnerských plánů dobrovolného podnikového spoření, kolektivního důchodového spořícího 

plánu. Třetí pilíř je financován fondově a je příspěvkově definovaný 

Kromě třípilířového důchodového systému existují ve Francii také tzv. nepříspěvkové 

penze poskytované ve formě dodatečných příspěvků z Fondu solidarity ke stáří, které slouţí k 

dorovnání příjmů do tzv. důchodového minima osobám, které nepobírají důchod nebo jejichţ 

důchod je menší neţ určitá hranice a jsou starší 65 let. 

                                                 
17

 V souhrnu tedy celková sazba pojistného na důchodové pojištění činí 14,95%. V porovnání s 28% 

v ČR činí sazba pojistného zhruba polovinu, coţ výrazně sniţuje náklady práce. 
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Stát zákonem z roku 1999 zřídil Penzijní rezervní fond. Státní penzijní fond 

zaznamenal ztrátu v roce 2008 5,6 mld. USD, v roce 2009 8,2 mld. USD a v roce 2010 jiţ10,7 

mld. USD. 

Věk odchodu do důchodu činí 60 let je jedním z nejniţších v EU. 

Francie je podobně jako ostatní evropské země vystavena demografickému tlaku, 

navíc z výše uvedeného vyplývá vysoká štědrost systému. Stav veřejných financí Francie 

(roční deficit veřejných rozpočtů blíţící se 3 % HDP a státní zadluţení těšně pod hranicí 60 % 

HDP) nutí vládu hledat cestu k jejich ozdravění, avšak převáţně z obav z rozsáhlých 

demonstrací odborů je Francie s důchodovou reformou pozadu. Principy důchodové reformy, 

která je v současné době chystána, jsou zaloţeny na přerozdělování (mezigenerační 

solidarita), spravedlnosti (stejně dlouhé období příspěvků do důchodového systému pro 

všechny pracující) a pobídkách k důchodovému připojištění u penzijních fondů. Do roku 2018 

by měl důchodový věk vzrůst na 62 let, pro zajištění fiskální stabilizace se budou zvyšovat 

daně (např. zvýšení nejvyšší sazby daně z příjmu o 1 % na 41 %, zvýšení daňové zátěţe na 

akciové opce, dividendy a kapitálové zisky). 

3.1.1.9 USA 

V USA je uplatňována třístupňová soustava zabezpečení na stáří. 

První pilíř je tvořen státním průběţně financovaným systémem (Social security). 

Zaměstnanec i zaměstnavatel odvádějí 6,2 % z hrubé mzdy. Věk odchodu do důchodu je 

stanoven na 67 let. Je moţné odejít do důchodu předčasně v 62 letech, výše důchode je ale 

krácena na 70 % původní hodnoty. Náhradový poměr pro nízce příjmové skupiny osob 

dosahuje aţ 60 %, s výší předdůchodových příjmů klesá aţ na 25 %. 

Druhý pilíř je zaloţen na zaměstnaneckých fondech, které jsou daňově zvýhodněny a 

přispívá do nich i zaměstnavatel. V tomto pilíři se postupně přechází z dávkově definovaných 

schémat na příspěvkově definovaná schémata. 

Třetí pilíř je představován soukromým státem zvýhodněným spořením. 

3.1.2 Země Latinské Ameriky 

Oblast Latinské Ameriky je typická výraznými reformami penzijních systémů, 

provedených zejména v devadesátých letech. Penzijní systémy v těchto zemích si jsou 

v mnohém podobné. Penzijní fondy zde nemají dlouhou tradici, jsou provozovány buď pouze 

soukromými subjekty (Chile, Peru a v podstatě i Argentina) nebo jde o mix privátně a veřejně 

provozovaných fondů (Kolumbie a Mexiko). Navzdory zatím krátké historii (s výjimkou 

Chile) lze konstatovat, ţe penzijní fondy dosahují průměrně vysokého reálného zhodnocení, 
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v Chile přispěly k pozitivnímu makroekonomickému vývoji. Na druhé straně je třeba 

poznamenat, ţe stále existuje mnoţství problémů a nevyřešených otázek (např. nízký poměr 

aktivních plátců příspěvků nebo vysoké administrativní náklady). Ale i státní penzijní 

systémy mají či měly v těchto zemích poměrně nízkou míru aktivních plátců. Je to způsobeno 

kombinací nepříznivých faktorů jako rozsáhlá stínová ekonomika, penzijní pokrytí pouze pro 

některé sektory ekonomiky (populace) a také poměrně vysoká míra nezaměstnanosti. 

3.1.2.1 Chile 

V Chile vznikal systém sociálního pojištění od roku 1924. V sedmdesátých letech 

existovaly oddělené systémy sociálního důchodového pojištění pro různá zaměstnání a 

odvětví. Systém sociálního pojištění byl velmi nákladný, navíc existovaly státní dotace. I při 

krátkodobém nedostatku prostředků byla tendence zvyšovat dávky. Dalším negativem byla 

značná závislost penzí na stavu veřejných financí. 

Chilský penzijní systém kombinuje systém povinného spoření se systémem 

soukromého pojištění a sociálního pojištění včetně prvku sociální pomoci. 

Chilská reforma odstartovala v roce 1981. Předchozí státem provozovaný PAYG, 

který byl dávkově definovaný, byl nahrazen soukromě spravovanými a plně fondově 

financovanými penzijními fondy. Tyto fondy jsou silně regulovány státem. Nový systém je 

povinný pro všechny pracovníky poprvé vstupující na trh práce. Pracujícím v okamţiku startu 

reformy byla ponechána moţnost zůstat ve starém systému, pro změnu se mohli rozhodnout 

dobrovolně. Ti, co se však jiţ rozhodli pro změnu, se uţ nemohou vrátit do starého systému. 

Vláda podpořila rozhodovací proces u stávajících pracovníků tím, ţe emitovala tzv. dluhopisy 

uznání (recognition bond) pro všechny, kteří se rozhodnou pro přechod do nového systému. 

Hodnota dluhopisu představuje částku spočtenou na základě nároku, který jiţ pracující získal 

odváděním prostředků do průběţně financovaného důchodového systému. Tento uznávací 

dluhopis byl indexován inflací, zhodnocován úrokem 4 % ročně a je splatný v den odchodu 

jedince do důchodu. Osoby samostatně výdělečně činné nebyly nuceny se nového systému 

účastnit, tak jako se nemusely účastnit ani starého průběţně financovaného systému. Státem 

spravované invalidní a pozůstalostní penze byly rovněţ plně privatizovány. 

Správu důchodového systému mají na starosti akciové společnosti. Je jim svěřen výběr 

příspěvků a investování vybraných prostředků prostřednictvím aţ pěti penzijních fondů, které 

se liší podle podílu investovaných prostředků do akcií či obligací a tím i rizikovostí (viz Tab. 

3.8). Přispěvatelé jsou ve volbě fondu, potaţmo rizikovosti investování, omezení věkem. 

Starší lidé v předdůchodovém věku nesmí investovat své prostředky do fondů s vyšším 
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podílem akcií. Správcovské společnosti dále zabezpečují uzavírání pozůstalostního pojištění 

se soukromými pojišťovacími společnostmi ve prospěch klientů. 

Tab. 3.8: Maximální a minimální limity pro investice do akcií 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Superintendencia de Administrados de Fondos de Pensiones. 2003. 

 

V roce 1981 při startu reformy existovalo 12 správcovských společností. Na přelomu 

devadesátých let začaly na trh vstupovat další společnosti, postupně však docházelo k poklesu 

jejich počtu (v současné době působí na trhu 6 společností). 

Příspěvková sazba do nového systému činí 13 % (před reformou byla 19 %). Z toho 10 

% z hrubých výdělků jde přímo na osobní penzijní účty (tyto individuální účty jsou 

spravovány penzijními fondy). Zbylá 3 % pokrývají invalidní pojištění, ţivotní pojištění a 

administrativní náklady systému. Výše odvodu do systému byla vypočítána na základě 

předpokladu, ţe reálné zhodnocení prostředků na individuálních účtech bude během celé 

pracovní kariéry průměrně 4 % ročně, takţe typický pojištěnec by měl mít v době odchodu do 

důchodu na svém účtu dostatečné prostředky, aby jeho penze dosahovala přibliţně 70 % 

poslední mzdy. Strop vyměřovacího základu pro výpočet důchodového pojištění je stanoven 

zhruba na úrovni 3,1násobku průměrné mzdy pro období jednoho roku.  

Při dosaţení důchodového věku si účastník můţe vybrat mezi nákupem doţivotního 

důchodu u soukromé pojišťovny nebo postupným pravidelným čerpáním naspořených 

prostředků u penzijního fondu, případně kombinaci předešlého. Je moţný i jednorázový výběr 

části úspor za předem stanovených pravidel. Součástí chilského systému je i minimální penze, 

na niţ je nárok po splnění čekací doby 20 let, pokud při dosaţení důchodového věku (muţi 65 

a ţeny 60 let) nemá zaměstnanec dostatek prostředků na svém individuálním účtu, aby mohl 

mít důchod ve výši 22-25 % celostátní průměrné mzdy.  

Účastník si můţe částku odváděnou z hrubé mzdy na osobní účet navýšit nad rámec 10 

% hrubé mzdy aţ do úrovně stropu vyměřovacího základu a tak si zvýšit výši budoucího 

důchodu, popřípadě dosáhnout dřívějšího odchodu do důchodu. Přispívat mohou i 

zaměstnavatelé. Tyto dobrovolné příspěvky jsou odečitatelné z daní a nejsou započítávány při 

testování nároku na minimální penzi.  

Typ fondu Maximální limit 

(%) 
Minimální limit 

(%) 
Fond A 80 40 
Fond B 60 25 
Fond C 40 15 
Fond D 20 5 
Fond E 0 0 
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Deficit veřejných financí, který vznikal při přechodu z průběţně financovaného na 

fondový systém, byl financován z pěti zdrojů. Asi 40 % nákladů bylo financováno z emise 

vládních dluhopisů, které nakupovaly správcovské společnosti jako součást svého portfolia. 

Protoţe v novém systému byla příspěvková sazba niţší (ve staré systému sazba činila 19 % 

hrubé mzdy), byla část odvodů pouţita jako tzv. přechodová daň, která byla postupně 

sniţována a postupně zanikla, čímţ došlo k dalšímu sníţení nákladů práce. Dále byly vyuţity 

příjmy z privatizace, úspory ve veřejných financích a zvýšení daní (zejména DPH). 

Pozitiva reformy důchodů v Chile: 

 důchody nově přiznávané byly o 40 % vyšší neţ důchody ze zbytkového 

systému sociálního pojištění; 

 reálná míra výnosu z umístěných prostředků v letech 1981-1994 činila 13,7 % 

p.a. Vysokou výnosnost chilských penzijních fondů lze vysvětlit zčásti 

relativně velmi rozvinutým kapitálovým trhem a existencí atraktivních 

investičních příleţitostí (jednou z těchto příleţitostí byl i program privatizace 

státních podniků v letech 1985-1988). Dalším faktorem byly velmi příznivé 

všeobecné podmínky rozvoje Chile, k nimţ patřil i velmi příznivý 

demografický vývoj. To vše bylo podstatné pro popularitu reformy sociálního 

zabezpečení např. u chilského dělnictva; 

 růst HDP (mezi lety 1981 a 1990 rostlo HDP o 7 % meziročně; v 90. letech 

patřilo Chile k 4. nejrychleji rostoucí ekonomice světa); 

 zvýšení míry úspor, sníţení chudoby; 

 systém není závislý na demografickém vývoji; 

Některé problémy chilského penzijního systému lze shrnout do následujících bodů: 

 vysoké administrativní náklady. Jednou z příčin byly vysoké marketingové 

náklady penzijních fondů. Lidé mohli změnit penzijní fond kaţdé čtyři měsíce 

bez jakýchkoli omezení. Nyní, pokud je fond změněn více neţ dvakrát za rok, 

je nutné uhradit poplatek, který není placen z individuálního účtu, coţ 

administrativní náklady sníţilo; 

 relativně nízký podíl aktivních plátců příspěvků do systému (dle dokumentu 

OSN z roku 1995 více neţ 40 % účastníků neplatilo pojistné, v roce 1998 

pouze 57 % ze zúčastněných platilo do systému příspěvky).  Zavedení nové 

právní úpravy zavádějící skutkovou podstatu „protiprávního přivlastnění 
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fondů“ umoţňuje správcovským společnostem účinně vymáhat jak zaplacení 

pojistného, tak penále a pokuty; 

 pokles průměrné reálné míry výnosu penzijních fondů ve druhé polovině 

devadesátých let; 

 nestejné podmínky pro muţe a ţeny, které jsou znevýhodněny (mají nízké 

důchody, protoţe odchází do důchodu dříve a jejich naděje na doţití v tomto 

věku je o mnoho delší neţ u muţů; ţeny navíc pobírají průměrně niţší mzdu, 

takţe naspoří na individuální důchodový účet méně neţ muţi); 

 nízká míra solidarity (systém je nevýhodný pro osoby, které si nemohou 

dlouhodobě spořit a tudíţ mají i niţší důchody – nezaměstnaní, zdravotně 

postiţení, matky s dětmi,…). 

V souvislosti s hospodářskou krizí systém vykázal v průběhu roku 2008 propad 16 

mld. USD. Hovoří se o tom, ţe účastníci díky krizi přišli aţ o 1/5 svých úspor na důchody. Do 

penzijních fondů typu A a B (čili těch nejrizikovějších) je zapojeno zhruba 3 mil. osob, coţ 

představuje 50 % veškerých osob zapojených do reformovaného důchodového systému. Řada 

z nich tímto nedosáhne ani na minimální penzi.   

Ukazuje se, ţe podstatná většina pracujících nedosahuje ani na minimální penze ze 

svých úspor a zároveň nemá oprávnění na zapojení do doplňkové veřejné sociální sítě. Studie 

Státního dohledu nad správci soukromých penzijních fondů konstatovala, ţe více neţ 

polovina účastníků nového systému nebude nikdy schopna na svých penzijních účtech ušetřit 

tolik, aby po odchodu do důchodu mohli dostávat i jen minimální penzi, která je nyní 

stanovena na 100 USD měsíčně. Totoţně to prokázala i studie provedená správcovskými 

společnostmi. Ukazuje se tedy, ţe státní záruka minimální penze je naprosto neúčinná, 

protoţe jen minimum účastníků splňuje podmínku přispívání do systému více neţ 20 let. Dále 

většina účastníků nesplňuje podmínku pro výplatu státní „podpůrné penze“, která je 

vyplácena jen pro mimořádně chudé. Světová banka, která původně chilskou penzijní reformu 

prosazovala, potvrzuje, ţe privatizované penzijní systémy nejsou schopny zajistit bezpečný 

příjem ve stáří pro podstatnou část pracujících a doporučuje, aby stát zajistil základní 

důchodový příjem, který by nebyl závislý na jakýchkoli omezeních. 

Nalézt vzor v tomto důchodovém systému pro Českou republiku příliš nelze 

především z důvodu naprosto odlišné pozice pro start důchodové reformy. V Chile existovaly 

nízké explicitní náklady (závazek penzijních systému jednou účastníkům vyplatit dávky), 

chilská populace byla mnohem mladší, specifikem bylo zavádění v rámci diktátorského 
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reţimu, v ČR, na rozdíl od Chile, důchodový systém pokrývá 100 % populace, navíc jsou 

v podstatě v celé Evropě PAYG systémy hluboce zakořeněny. 

3.1.3 Středoevropské tranzitivní ekonomiky 

Na přelomu 80. a 90. let měla Česká republika, co se systému zajištění ve stáří týče, 

mnoho společného se Slovenskem, Polskem a Maďarskem. V Polsku, Maďarsku i tehdejším 

Československu byl penzijní systém pouţit jako ventil k řešení problému nezaměstnanosti. 

Byla uzákoněna benevolentní pravidla pro odchod do invalidního a předčasného starobního 

důchodu a mnozí občané této příleţitosti vyuţili. Oficiální ukazatel míry nezaměstnanosti byl 

tak uměle sníţen, ovšem tlak na finance důchodového systému zákonitě sílil. Tento tlak byl 

často zmírňován jednorázovými úpravami vzorce pro výpočet nově přiznávaných penzí i niţší 

valorizací penzí stávajících důchodců. V polovině 90. let se začala situace v důchodovém 

systému České republiky, Maďarska a Polska lišit. V Polsku se potýkali s přetrvávajícím 

vysokým deficitem penzijního systému a v Maďarsku zase s vysokými deficity státního 

rozpočtu i běţného účtu. V obou zemích se následně rozproudila debata o komplexní reformě 

systému důchodového zabezpečení. V Maďarsku vyústila ve schválení penzijní legislativy v 

létě 1997, v Polsku prošel poslední balík penzijních zákonů Sejmem na konci roku 1998. Na 

Slovensku se reforma spustila v roce 2004 a 2005. Všechny země vytváří třípilířové systémy, 

první pilíř je představován výrazně reformovaným systémem státních penzí, druhý pilíř je 

tvořen soukromě spravovanými penzijními fondy, třetí pilíř má úlohu doplňku a podpory 

celého systému, na bázi dodatečných a dobrovolných penzijních fondů umoţňuje zájemcům 

naspořit si vyšší penzi, neţ jaká bude poskytována z prvních dvou pilířů. 

3.1.3.1 Maďarsko 

Reforma systému penzijního zabezpečení v Maďarsku vstoupila v platnost v lednu 

1998 jako první z bývalých postkomunistických zemí. Byl vytvořen třípilířový systém 

skládající se jak z privátně poskytovaných, tak i ze státních penzí. 

První pilíř představuje výrazně reformovaný povinný státní PAYG, který je definován 

dávkově. Příspěvky jsou ve výši 24 % z hrubé mzdy. Nachází v EET daňovém prostředí. 

Druhý pilíř je sloţen ze soukromě vytvořených penzijních plánů, které jsou 

příspěvkově definované a plně fondově financované. Účast v tomto pilíři byla povinná pro 

novou pracovní sílu vstupující poprvé do pracovního procesu po 1.7.1997. Stávající 

pracovníci se mohli připojit dobrovolně. Tento systém byl původně nastaven tak, aby přechod 

do nového pilíře byl atraktivní pouze pro občany mladší 40 let. Příspěvky zaměstnanců do 
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druhého pilíře činily 8 % z mezd. Tento pilíř nenahrazoval státní pilíř, protoţe účastníci ve 

fondech museli stále posílat zbývající 3/4 příspěvků (24 % mezd) do státního systému. 

První dva roky po spuštění reformy byly přechodným obdobím, v jehoţ rámci se 

mohli účastníci druhého pilíře vrátit zpět do reformovaného státního pilíře. 

Za negativa této reformy byla jiţ po spuštění povaţována nedostatečná informovanost 

občanů, její schválení nebylo výsledkem širokého konsensu většiny politických stran. 

Náklady přechodu byly mnohem větší, neţ se očekávalo. Agresivní reklama do změny 

zapojila i skupiny občanů s nízkými příjmy a občany starší 40 let, pro které byl přechod 

dobrovolný a nevýhodný. Vysoký počet účastníků fondového pilíře spolu se sníţením celkové 

příspěvkové sazby na důchodové pojištění vedly k výraznému sníţení příjmů státního pilíře. 

Došlo k rozvratu státních financí, neboť okamţitě chyběly a stále chybějí peníze na výplaty 

důchodů současným důchodcům. Institucionální rámec fondového pilíře i výše příspěvkových 

sazeb, které by měly být při důchodové reformě stanoveny z dlouhodobého pohledu, 

procházejí v Maďarsku vlivem politického cyklu častými změnami. 

V Maďarsku se ukázalo, ţe stát nejenţe po provedení penzijní reformy neušetřil, ale 

naopak dotoval státní důchody z důvodu nepředvídaně vyššího výpadku příjmů ve státním 

pilíři. Situace vyústila v lednu 2011 de facto ve znárodnění soukromých úspor k pokrytí 

obrovských deficitů státního systému. Maďarská vláda přijala zákon, který soukromé spoření 

omezuje a nevýhodnými podmínkami nutí lidi převést peníze zpět do státního systému, čímţ 

si vláda pokrývá prohlubující se deficit důchodového účtu. Tímto „ultimátem“ donutila 

občany převést soukromé prostředky z penzijních fondů zpět do státního systému, jinak by 

ztratili 75 % veškerého budoucího důchodu. V celkové sumě se jedná o tři bilióny forintů (cca 

270 miliard korun) soukromých úspor od tří miliónů střadatelů. Zhruba 100 tisíc občanů 

z penzijních fondů nevystoupilo, coţ pro ně znamená, ţe sice nepřijdou o úspory v penzijním 

fondu, ale nebudou mít moţnost v důchodu pobírat penzi ze státního pilíře představující 75 % 

celé penze, ačkoli pojistné na důchodové pojištění ve výši 24 % z hrubé mzdy, které za ně 

hradí zaměstnavatel, dál plyne do státního důchodového systému. Dobrovolně tak dotují 

důchody ostatních. Maďarské penzijní fondy jiţ podaly ţalobu k Ústavnímu soudu. Někteří 

analytici přirovnávají situaci v Maďarsku k Argentině, která ještě před bankrotem v roce 2001 

zkonfiskovala zhruba 3,2 miliard dolarů soukromých úspor na penzi. Před dvěma lety pak 

Argentina znárodnila soukromé penzijní fondy kompletně, vše v hodnotě 24 miliard dolarů. 
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Přístup maďarské vlády má samozřejmě také dopad na finanční trhy. Investiční klima 

není příznivé, hodnota soukromých penzijních fondů je velmi nízká. Maďarsku byl sníţen 

rating, negativně dané rozhodnutí ovlivnilo akciové i dluhopisové trhy, měnu, atd. 

Třetí pilíř doplňuje systém povinného penzijního zabezpečení. Je tvořen soukromě 

spravovanými, příspěvkově definovanými a dobrovolnými penzijními fondy, ve kterých si 

mohou spořit lidé, jestliţe budou chtít vyšší penzi, neţ jaká bude poskytována z prvního a 

druhého pilíře. 

3.1.3.2 Polsko 

Polská reforma byla odstartována v roce 1999 a vedla k vytvoření třípilířového 

systému penzijního zabezpečení. Při jejím spuštění nebyla dostatečně připravena legislativa 

ani technické podmínky, vše se vytvářelo „za pochodu“. Chyběly záznamy o dobách 

zaměstnání a o výdělcích (ty se dříve předkládaly aţ při ţádosti o důchod). Dalším 

problémem byly i technické obtíţe při vytváření individuálních účtů. Polský penzijní systém 

byl implementován i navzdory váţným organizačním potíţím a vysokým výpadkům 

pojistného v prvních dvou letech po spuštění reformy. 

První pilíř polského reformovaného penzijního systému je povinný a jedná se o 

reformovaný státní PAYG systém, jehoţ vzorem bylo Švédsko. Reforma spočívala ve sníţení 

štědrosti systému a změně charakteru. Původní dávkově definovaný systém byl v roce 1999 

změněn na příspěvkově definovaný průběţně financovaný plán, který vyuţívá financování 

pomocí metody NDC. Zaplacené pojistné je zaznamenáváno na osobních účtech pojištěnců a 

je pravidelně indexováno. Výše starobního důchodu je vypočtena podle pomyslně 

nashromáţděného kapitálu, který je rozdělen podle délky očekávaného doţití v okamţiku 

odchodu do důchodu. Stát garantuje vyplácení minimální penze po dosaţení věku 65 let u 

muţů (60 let u ţen) za podmínky přispívání do důchodového systému po dobu minimálně 25 

let u muţů a 20 let u ţen. Výše příspěvku činí 12,22 % z hrubé mzdy. Je doporučováno 

v tomto pilíři vytvořit rezervní fond, který by zabránil změnám v demografickém vývoji. 

Druhý pilíř celého systému se skládá ze soukromě provozovaných penzijních fondů, 

jeţ jsou příspěvkově definované a plně fondově financované. Všichni narození do 31. 

prosince 1948 povinně zůstávají v původním dávkově definovaném průběţně financovaném 

systému. Lidé narození v letech 1949-1968 měli moţnost si zvolit, zda chtějí platit 

stanovenou část příspěvků do systému s fiktivními účty a zbytek odvádět na účet zvoleného 

penzijního fondu anebo poukazovat celý svůj příspěvek na důchod do systému s fiktivními 

účty. Lidé narození v roce 1969 a později povinně přispívají do prvního i druhého pilíře. 
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Privátní pilíř nenahrazuje plně státní penze. Příspěvková sazba do druhého pilíře činí 7,3 % 

z hrubé mzdy. Placení příspěvků je rozloţeno mezi zaměstnance a jejich zaměstnavatele. 

Účastníci druhého pilíře v Polsku neměli moţnost vrátit se zpět pouze do státního systému. 

Vláda negarantuje ţádnou minimální penzi z druhého pilíře. Penzijní fondy mají nařízeno 

investovat pouze do polských aktiv. K financování nákladů přechodu vyuţívá Polsko příjmy 

z privatizace, sníţení výdajů v prvním pilíři a část nákladů je financována dluhově. 

Mezi hlavní problémy polské důchodové reformy patří skutečnost, ţe legislativní 

rámec a systém implementace systému byl vytvářen ve spěchu. Výraznou změnou v 

administraci veřejného systému bylo vedení individuálních záznamů za kaţdého jednotlivce. 

Potíţe s identifikací pojistných plateb v kombinaci s nefungujícím informačním systémem 

vyústily ve zpoţdění zavádění osobních účtů a neschopnost převádět příspěvky do fondového 

pilíře, čímţ docházelo ke vzniku dluhu zvyšovaného ještě vysokými úroky z prodlení a 

celkovým prodraţením reformy. Dalším problémem fondového pilíře byla existence velkého 

počtu tzv. mrtvých účtů (například z důvodu přihlášení osob do více fondů či přihlášení osob, 

které se do systému zapojit nemohly). Vysoké tlaky na deficit veřejných financí byly 

způsobeny účastí v systému vyšší, neţ se předpokládalo. 

 V lednu 2011 vláda oznámila nejradikálnější reorganizaci polského důchodového 

systému za posledních 11 let. Polská vláda ve snaze vyrovnat deficity v sociálním pojištění 

sniţuje příspěvky do soukromých fondů na 2,3 % a zbylých 5 % pošle do státního sociálního 

pojištění, coţ by podle vlády mělo vést v budoucnu k vyšším důchodům. Postupně, jak se 

bude zlepšovat zdraví polských veřejných financí, by tento podíl měl narůst na 3,5 % v roce 

2017. Systém začíná fungovat v dubnu 2011. 

Třetí pilíř je představován dobrovolnými soukromými penzijními fondy, ţivotním 

pojištěním, investičními fondy, zaměstnavatelskými penzijními plány. Daňové prostředí je 

TEE.  

3.1.3.3 Slovensko 

Začátkem ledna 2004 byla definitivně schválena klíčová část důchodové reformy, 

která zavádí smíšený systém financování zaloţený vedle státního (dávkově definovaný PAYG 

systém provozovaný Sociální pojišťovnou na základě zákona č. 461/2003 o sociálním 

pojištění) také na druhém kapitalizačním pilíři (příspěvkově definovaný FF systém 

provozovaný důchodovými správcovskými společnostmi na základě zákona č. 43/2004). 

Nejprve byly provedeny parametrické změny průběţného systému státních důchodů (první 

http://bip.kprm.gov.pl/g2/2011_01/3946_fileot.pdf
http://bip.kprm.gov.pl/g2/2011_01/3946_fileot.pdf
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pilíř) spočívající v zavedení zásluhovější dávkově definované penze a v posunu důchodového 

věku na 62 let. Výše příspěvkové sazby Sociální pojišťovně činí 9 % z hrubé mzdy.  

V roce 2005 byl zaveden druhý pilíř důchodového sytému představovaný spořením do 

tzv. důchodových správcovských společností (DSS). Systém je povinný pro všechny, kterým 

bylo v reformním roce 16 a méně let. Odvádějí 9 % hrubé mzdy do soukromého penzijního 

fondu a dalších 9 % Sociální pojišťovně na státní penzi. Lidé starší 16 let mohli do druhého 

pilíře vstoupit dobrovolně. Těm, kteří mají jít do důchodu v roce 2015 a dříve, nebyl přestup 

doporučen. Rozhodnutí o přechodu do druhého pilíře muselo být učiněno nejpozději do 

června 2006. Ti, kdo začali pracovat aţ po prvním lednu 2006, uţ platí do DSS povinně. Od 

1.1. 2012 bude zaveden automatický vstup nově příchozích na trh práce s moţností výstupu 

do dvou let.  

DSS jsou finanční instituce, které povinně vytváří 3 fondy (od 1.12. 2012 jiţ 4 fondy) 

s různou investiční strategií představující různou míru rizika (dle podílu akcií a vládních 

dluhopisů v portfoliu jednotlivých fondů). Majetek klientů je oddělen, společnosti si mohou 

za správu účtovat poplatky. Stát má nad nimi dozor, za vklady klientů však neručí. Počáteční 

podmínky stanovovaly, ţe minimálně 50 % kaţdého fondu musí být investováno na 

Slovensku. Nejvyšší riziko i potenciální výnos představoval růstový fond, jehoţ majetek 

mohla DSS investovat do akcií aţ do výšky 80 % hodnoty fondu. Pro účast v tomto fondu se 

mohli rozhodnout pouze občané, kterým do důchodového věku zbývá víc neţ 15 let. Od 

1.1.2012 se tento fond mění na fond akciový, ve kterém budou zrušeny garance. Do 

vyváženého fondu mohly přispívat jen osoby, kterým do důchodu zůstává alespoň 7 let, a 

hodnota akcií v něm nesmí tvořit víc neţ 50 %. Od 1.1.2012 bude vyváţený fond změněn na 

fond smíšený. Garance se v tomto fondu také ruší. Jakmile občanovi zbývá do důchodového 

věku méně neţ 5 let, bude povinně spořit  v rámci konzervativního fondu. Celý majetek tohoto 

fondu musí být zabezpečený proti měnovému riziku a nesmí být investován do akcií. Od 

1.1.2012 se mění tento fond na fond dluhopisový. Bude dále zavedena moţnost oceňovat 

metodou amortizované hodnoty, díky čemuţ získají DSS moţnost nakupovat cenné papíry 

s delší splatností, které přinášejí vyšší výnos, neţ cenné papíry s kratší splatností. Současné 

sledování výkonnosti na 6měsíční bázi způsobovalo, ţe portfolio konzervativního, ale i jiných 

fondů bylo sloţeno z méně výnosných krátkodobých cenných papírů a termínovaných vkladů. 

Tím se ze tří druhů fondů, konzervativních, vyváţených a růstových, stal v podstatě jeden typ 

nejkonzervativnějšího fondu s výnosností kolem dvou procent ročně. Důchodové fondy tak 

ztrácely smysl instituce, která má dlouhodobým investováním pomoci k lepšímu důchodu. 
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Novelou zůstanou garance ve fondu zachované. Nově zaváděným čtvrtým fondem je od 

1.1.2012 fond indexový. Jedná se o fond bez garancí se zaměřením na akciové trhy, který by 

měl sledovat a kopírovat sloţení vybraného akciového indexu nebo koše akciových indexů. 

Fond bude řízen tzv. pasivní strategií, kdy DSS pouze kopíruje sloţení indexu.   

Od 1.1.2012 budou mít účastníci moţnost spořit ve dvou fondech, z nichţ jeden bude 

vţdy dluhopisový důchodový fond. Tato diversifikace umoţní účastníkům vytvořit si 

portfolio z hlediska sklonu k riziku a očekávaného výnosu. 

Tab. 3.9: Zhodnocení vkladů DSS v % (meziročně k 28.2.2011) 

Konzervativní fondy Vyvážené fondy Růstové fondy 

DSS Zhodnocení DSS Zhodnocení DSS Zhodnocení 

VÚB Generali 1,79 VÚB Generali 1,87 VÚB Generali 1,83 

AEGON 1,46 ING 1,38 ING 1,38 

ING 1,31 AEGON 1,21 AXA 1,22 

AXA 1,21 AXA 1,19 ČSOB 1,19 

ČSOB 0,99 ČSOB 1,18 AEGON 1,17 

Allianz 0,65 Allianz 0,68 Allianz 0,66 

Zdroj: http:// employment.gov.sk, 

http://www.pravoprekazdeho.sk/system/meta_menu/aktuality/detail/news/252/5/82579abda0/index.htm

l?tx_ttnews%5Bpointer%5D=6. 

Jiţ dva roky po schválení důchodové reformy bylo účastníkům druhého 

kapitalizačního pilíře umoţněno přejít zpět do I. státního pilíře. I přes mohutnou vládní 

kampaň bylo k opuštění přesvědčeno jen 160 tisíc lidí. 

Třetí pilíř je představován dobrovolným příspěvkově definovaným důchodovým 

spořením provozovaným důchodovými společnostmi na základě zákona č. 650/2004 o 

doplňkovém důchodovém spoření s účinností od 1. ledna 2005. 

3.1.3.4 Srovnání důchodových reforem středoevropských tranzitivních ekonomik 

Ve všech třech výše uvedených státech se vlády po určité době po spuštění reformy 

pustily do její větší či menší změny kvůli tomu, ţe nebyly schopny z důvodu recese jiným 

způsobem sníţit vysoké schodky veřejných financí. Jedním z faktorů, které dostaly státní 

rozpočty do hlubokého deficitu, byly i samotné důchodové reformy. Stávající pracující by 

měli zároveň uţivit nynější důchodce a ještě si spořit na vlastní penzi. To vše ze stejného, 

nebo dokonce menšího balíku peněz neţ před reformou. Logicky to znamená, ţe v systému 

peníze pro stávající důchodce chybí. Náklady reformy byly obrovské a ţádná z okolních zemí 

nedokázala na jejich krytí najít dostatečné zdroje. Finanční krize a následná recese tento 

problém jen prohloubila.  

Zajištění funkčnosti důchodového systému podle reformních pravidel trvá dle expertů 

zhruba 30 let. Po tu dobu musí stát zajistit financování dvou paralelních důchodových 

systémů. Je nutné vyplácet penze důchodcům dle starých pravidel a současně dorovnávat 
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výpadek v příjmech důchodového systému z důvodu vyvedení části odvodů do fondů. Krytí 

těchto přechodových nákladů reformy se ukázalo jako zásadní problém. Vlády ho buď 

neřešily, nebo ho výrazně podcenily. 

Zdroje nákladů přechodu byly následující: 

Na Slovensku bylo vyčleněno při startu reformy 65 miliard Sk z privatizace, které 

měly státní průběţný systém drţet v rovnováze pět let. Poté bylo třeba nalézt nový zdroj pro 

financování přechodného období. Prostředky však byly spotřebovány jiţ na jaře 2009 a nový 

zdroj nebyl zajištěn. V roce 2010 se proto státní PAYG systém propadl do deficitu 2,2 

procenta HDP
18

 a vláda si na výplatu důchodů musela půjčit
19

.  

Polská reforma důchodových pilířů měla průběţný systém vytáhnout z deficitu kolem 

jednoho procenta HDP ročně do přebytků kolem roku 2013. Zdroje na krytí přechodného 

období měly být získány z privatizace, daní a také z předpokládaného zlepšení situace na trhu 

práce. Ukázalo se, ţe tyto předpoklady byly příliš optimistické. Kvůli vyššímu růstu důchodů, 

poklesu lidí zaměstnaných v pracovním poměru či vyšší účasti lidí v povinném spoření oproti 

očekávání se původní předpoklady nenaplnily. Nyní by podle oficiálních výpočtů nedosáhl 

systém přebytků ani v roce 2049. Kaţdoroční schodky PAYG systému a vysoké náklady na 

zavedení kapitalizačního pilíře výrazně zvyšovaly státní dluh, coţ vyústilo ve změnu 

důchodové reformy spočívající ve sníţení povinných příspěvků do penzijních fondů. Dle 

odhadů by mělo Polsko díky této změně splnit závazek sníţit schodek pod 3 % HDP. 

3.2 Trendy vývoje důchodových systémů v Evropě 

I přesto, ţe reformy důchodových systémů v jednotlivých zemích vycházely 

z odlišných počátečních podmínek a měly specifický průběh, je moţno vypozorovat určité 

vývojové trendy. Všechny jiţ provedené změny totiţ vedou ke společnému cíli. Snaţí se 

zajistit, aby důchodový systém řádně plnil svou funkci a současně měl k dispozici dostatek 

finančních prostředků, které jeho fungování zajistí.  

Jak jiţ bylo uvedeno dříve, důchodové systémy financované průběţnou metodou se 

potýkají s nedostatkem finančních prostředků a s nepříznivým demografickým vývojem. 

Jednotlivé evropské země, které se rozhodly tuto nesnadnou situaci řešit, přistoupily 

k provádění změn ve svých důchodových systémech a to buď parametrických změn 

                                                 
18

 Podle Petera Goliaše z bratislavského Institutu pro ekonomické a sociální reformy je způsoben deficit 

1,2 procenta HDP samotným průběţným systémem a zhruba 1% HDP představují náklady spojené se zavedením 

kapitálového pilíře. 
19

 Dle jednoho z autorů slovenské reformy, bývalého ministr práce a nyní poslance Slovenské národní 

rady Ľudovíta Kaníka je moţné deficit důchodového systému pokrýt několika parametrickými změnami I. pilíře, 

například sníţením náhradového poměru a uváţlivou výdajovou politikou vlády. 
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stávajícího systému nebo komplexních změn v podobě přidání dalšího pilíře (např. zavedení 

kapitalizačního pilíře u některých středoevropských zemí – viz kap. 3.1.3). V Evropě se dále 

uplatnila především tato opatření: 

 redukce výše důchodových dávek – aby mohly být pokryty rostoucí výdaje na 

důchodové dávky, jsou některé země nuceny přistoupit ke sniţování výše 

těchto dávek, přičemţ tato redukce můţe být zaměřena pouze na osoby 

dosahující vysokých příjmů; 

 prodluţování doby placení příspěvků, která je vyţadována k získání důchodu u 

dávkově definovaných schémat; 

 zpřísňování podmínek předčasného odchodu do důchodu; 

 zvyšování povinných příspěvkových sazeb; 

 zvyšování důchodového věku – obvykle se dotýká minimálního důchodového 

věku i oficiálního důchodového věku. Opodstatnění těchto opatření je stále se 

prodluţující délka lidského ţivota. V některých zemích se zvyšování 

důchodového věku týká pouze ţen a to tam, kde důchodový věk ţen byl niţší 

neţ u muţů. Cílem tohoto opatření je dosaţení shodného důchodového věku 

pro muţe i pro ţeny; 

 sjednocování podmínek pro muţe i ţeny; 

 sjednocování důchodových schémat – země, ve kterých existovalo několik 

odlišných důchodových schémat platných pro různé kategorie pracovníků, 

přistupují k jejich sjednocování. Cílem je vytvořit jednotný systém, který bude 

platný pro všechny pracovníky; 

 vytváření příspěvkově definovaných schémat; 

 změny dávkových formulí – většina zemí, které poskytovaly důchodové dávky 

pouze celoplošně, přistupují k vytvoření výdělkově definované části systému. 

Některé země, z jejichţ důchodového systému plynuly dávky naopak pouze na 

základě výdělkově definovaného schématu, zavádějí institut minimálního 

důchodu. 
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4 Důchodový systém v ČR 

Tato část práce je věnována stručnému popisu historie důchodového systému v České 

republice, bliţší pozornost je věnována charakteristice stávajícího důchodového systému 

v ČR, dále je zmíněn doplňkový pilíř – penzijní připojištění se státním příspěvkem. V této 

kapitole se vychází zejména z platné legislativy a dále např. z [24], [28], [30], [36], [39]. 

4.1 Historie 

Důchodový systém má v České republice dlouholetou tradici. Základy práva 

důchodového pojištění lze nalézt jiţ v 18. století za vlády Marie Terezie. Systém 

důchodového zabezpečení byl v České republice do roku 1990 značně velkorysý, některé 

skupiny osob byly preferovány (ve výši dávek nebo v podmínkách nároku na dávky) a jiné 

skupiny obyvatel byly systémem diskriminovány (např. OSVČ). Systém byl statický, nebyl 

vytvořen dostatečný prostor pro zajištění si příjmů ve stáří jiným způsobem neţ přes jednotný 

státní systém. 

 Počátkem 90. let byla současně s ekonomickou reformou zahájena přestavba celého 

sociálního systému, neboť existující systém se stal nevyhovujícím v podmínkách trţní 

ekonomiky. V roce 1990 byla odstraněna diskriminace OSVČ. Prvním krokem k systémovým 

valorizačním opatřením byl zákon č. 46/1991 Sb., o zvyšování důchodů, který stanovil 

podmínky a způsob pravidelného zvyšování důchodů
20

. V roce 1991 bylo nemocenské 

pojištění organizačně sjednoceno s důchodovým pojištěním v rámci České správy sociálního 

zabezpečení. V roce 1992 byly zrušeny preference v důchodovém systému (byly zrušeny 

osobní důchody, skončilo vykazování pracovních kategorií). Díky těmto opatřením vznikl 

jednotný důchodový systém, který byl vztaţen na všechny druhy ekonomické aktivity. 

Od roku 1993 bylo zavedeno pojistné na důchodové a nemocenské pojištění jako 

zvláštní platba mimo daňový systém. V tomtéţ roce byl vládě předloţen zákon o 

zaměstnavatelském penzijním připojištění, nebyl však projednán
21

.  

Místo toho byl v roce 1994 přijat zákon o penzijním připojištění se státním 

příspěvkem. V rámci tohoto pilíře začaly fungovat soukromé penzijní fondy zaloţené na plně 

kapitálovém způsobu financování.  

Etapa byla završena v roce 1995 přijetím zákona o důchodovém pojištění, který jako 

první ve státech střední a východní Evropy zahájil proces zvyšování věkových hranic 

                                                 
20

 Podmínkou pro zvyšování byl růst cen alespoň o 10% nebo růst mezd alespoň o 5%.  
21

 S odstupem času lze vzhledem k následnému vývoji ekonomiky a kapitálového trhu tento krok 

hodnotit spíše pozitivně. 
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odchodu do důchodu, zavedl pruţnou věkovou hranici, prodlouţil rozhodné období pro 

zápočet výdělků, zpřesnil definici invalidity a zavedením vdoveckých důchodů přispěl 

k naplnění principů rovného zacházení s muţi a ţenami. 

V roce 1996 vznikl zvláštní účet důchodového pojištění v rámci státních finančních 

aktiv, který umoţňuje, i kdyţ v rámci státního rozpočtu, jasně definovat bilanci systému 

důchodového pojištění (na tomto účtu jsou vedeny prostředky, které vznikly jako rozdíl mezi 

příjmy z pojistného na důchodové pojištění a výdaji na důchodové dávky).  

Na základě úsporných opatření v roce 1997 došlo ke zpřísnění valorizačních 

podmínek
22

 a zápočtů tzv. náhradních dob
23

. 

V roce 1999 byla schválena novela zákona o penzijním připojištění se státním 

příspěvkem, která rozšířila moţnosti systému a do jisté míry zvýšila bezpečnost vkladů. 

Dále byly vypracovány návrhy zákonů o sociální pojišťovně a o zaměstnaneckém 

penzijním připojištění, ţádný z navrhovaných zákonů však nezískal dostatečnou podporu a 

nebyl schválen. 

Výraznější změnu zákona o důchodovém pojištění představuje zákon č. 306/2008 Sb. 

(tzv. parametrické změny základního důchodového pojištění) s účinností od 1.1.2010 a dále 

nález Ústavního soudu č. 135/2010 Sb. V souvislosti s nálezem je připravována změna zákona 

o důchodovém pojištění (tzv. malá důchodová reforma), která musí nabýt účinnosti 1.10.2011 

(nález Ústavního soudu zrušil § 15 zákona o důchodovém pojištění k 30.9.2011, nebylo by 

dále tedy moţné stanovit výši důchodu). Velmi intenzivní diskuze jsou vedeny ohledně 

podoby tzv. velké důchodové reformy (opt-out), prozatím nebyla nalezena shoda.  

 

4.2 Stávající důchodový systém v ČR 

Z hlediska způsobu financování lze obecně pojištění v České republice rozčlenit na 

dva systémy: 

 sociální pojištění – zahrnuje úhradu tzv. sociálních rizik v rozsahu daném 

rozhodnutím státu; 

 komerční pojištění (soukromé) – zahrnuje ţivotní a neţivotní pojištění. 

Sociální pojištění zahrnuje krytí: 

                                                 
22

 V letech 1990 – 1999 byly důchody v ČR valorizovány celkem třináctkrát. 
23

 Doba, za kterou není placeno pojistné, ale je zohledněna v podmínkách nároku i ve výši důchodu.  
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 dlouhodobé pracovní neschopnosti (sociální důchodové pojištění – jedná se o 

důchody, které dlouhodobě nahrazují příjem, tzn. důchod starobní, invalidní, 

vdovský, vdovecký a sirotčí); 

 krátkodobé pracovní neschopnosti (sociální nemocenské pojištění – jedná se o 

dávky nahrazující krátkodobě příjem, tzn. nemocenské, peněţitá pomoc 

v mateřství, ošetřovné - podpora při ošetřování člena rodiny, vyrovnávací 

příspěvek v těhotenství a mateřství); 

 potřeb v nezaměstnanosti (pojištění v nezaměstnanosti). 

Penzijní systém v České republice se skládá ze dvou pilířů: 

 prvním pilířem je povinné státní průběžně financované (PAYG) dávkově 

definované schéma (jiţ zmíněné sociální důchodové pojištění); 

 druh pilíř (doplňkový) je představován dobrovolnými soukromými penzijními 

fondy, které jsou zaloţené na občanském principu. Do tohoto pilíře je moţné 

zahrnout i moţnost individuálního pojištění a spoření v komerčních pojišťovnách, 

spořitelnách apod. 

Z hlediska obecného vymezení tří základních pilířů důchodových systémů (viz kap. 

2.1) je zřejmé, ţe v České republice schází II. pilíř, důchodový systém je zaloţen pouze na I. a 

III. pilíři.  Důchod ze základního důchodového pojištění pobírá více neţ 99 % obyvatel 

v důchodovém věku. Důchody přiznávané ze třetího pilíře se zatím podílejí na příjmech 

důchodců zanedbatelnou měrou. 

4.2.1 Sociální důchodové pojištění 

Tento první pilíř je tradiční oporou systému pojistné ochrany obyvatel. V rámci 

základního důchodového pojištění jsou zabezpečeny všechny případy dlouhodobého ohroţení 

následkem sociální události (stáří, invalidita, ovdovění a osiření), při které dochází ke ztrátě 

zdroje obţivy (výdělku) a schopnosti si takový zdroj opatřit. 

Důchodová soustava je jednotná pro všechny fyzické osoby výdělečně činné na území 

ČR. V systému tak nejsou ţádné skupiny diskriminovány či zvýhodňovány na úkor ostatních 

(v minulosti se tak dělo např. prostřednictvím pracovních kategorií, osobních důchodů). 

Systém dávek zahrnuje jen obligatorní dávky, které jsou odvozeny z příjmu 

z výdělečné činnosti a jsou vyměřovány nezávisle na individuálních rizicích jednotlivých 

pojištěnců (např. nezávisle na jeho věku). Poţadavek povinné účasti je jednou z forem, jak 

zabránit vzniku chudoby a je základním prvkem principu občanské solidarity. 
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Sociální pojištění má značnou přerozdělovací funkci. Část příjmů majetnějších 

domácností je převedena na domácnosti méně majetné. Dále má sociální pojištění dalekosáhlé 

důsledky pro fungování ekonomiky kaţdého státu. Významnou roli zde hraje především 

mnoţství peněţních prostředků, které tento systém přerozděluje, coţ můţe být významnou 

příčinou deficitů státního rozpočtu. 

Sociální důchodové pojištění je financováno průběţně (PAYG). Výhodou systému 

průběţného financování je jeho odolnost vůči působení inflace. Při zvyšování příjmů se 

zároveň zvyšují odvody a navíc jsou důchody valorizovány. Značnou nevýhodou systému 

však je velmi špatná reakce na demografický vývoj společnosti (podrobnější rozbor výhod, 

nevýhod a rizik PAYG systému je uveden v kap. 2.2.2.1). 

4.2.1.1 Legislativní rámec 

Stěţejními zákony v této oblasti jsou zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a 

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

pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti upravuje 

pojistné na sociální zabezpečení, které zahrnuje pojistné na důchodové pojištění, pojistné na 

nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Zákon stanovuje 

poplatníky pojistného, vyměřovací základ, rozhodné období, odvody pojistného a sazby 

pojistného. Zákon o důchodovém pojištění definuje podmínky účasti na pojištění, druhy 

důchodů a jejich výše, okruhy pojištěných osob, doby pojištění, náhradní doby pojištění, 

výpočtový základ a další ustanovení. 

1.1.2004 nabyl účinnost zákon č. 425/2003 Sb., kterým se mění zákon o důchodovém 

pojištění, zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a zákon o veřejném 

zdravotním pojištění. Základní změny v oblasti důchodového pojištění se týkají zvyšování 

věkové hranice pro nárok na starobní důchod, omezení moţnosti předčasného odchodu do 

důchodu, redukce hodnocení doby studia, změny podmínek nároku na starobní důchod vedle 

příjmu z výdělečné činnosti. Dále výše uvedený zákon rozděluje samostatně výdělečnou 

činnost na hlavní a vedlejší a rozšiřuje okruh OSVČ o osoby vykonávající činnost mandatáře 

na základě mandátní smlouvy (dle obchodního zákoníku) uzavřené od 1.1.2004
24

. Změny 

v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

                                                 
24

 A to v případě, ţe je tato činnost konána mimo vztah zakládající účast na nemocenském pojištění a 

mandátní smlouva nebyla uzavřena v rámci jiné SVČ. 
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spočívají především v převedení části příspěvků vybíraných na státní politiku zaměstnanosti 

do systému důchodového pojištění (sazba pojistného na důchodové pojištění je zvýšena o 2 % 

na 28 % vyměřovacího základu a pojistné na státní politiku zaměstnanosti je sníţeno z 3,6 % 

na 1,6 %). Další změnu představuje postupné zvyšování minimálního vyměřovacího základu 

pro stanovení pojistného u OSVČ. 

Další významnou změnu představuje zákon č. 306/2008 Sb. s účinností od 1.1.2010. 

Mezi nejvýznamnější schválené změny ve srovnání s předcházející právní úpravou patří: 

 postupné prodlouţení doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod 

z 25 roků na 35 roků včetně náhradních dob pojištění nebo na 30 roků bez náhradních 

dob pojištění; 

 postupné omezení zápočtu náhradních dob pojištění i pro nárok na starobní důchod na 

80 % s výjimkou těchto dob z titulu osobní péče o dítě ve věku do 4 let, o osobu, která 

je závislá na péči jiné osoby a bývalé základní vojenské sluţby; 

 plynulé pokračování v postupném zvyšování důchodového věku na 65 let u muţů a 

ţen, které nevychovaly ţádné dítě nebo jedno dítě a 62 aţ 64 let u ţen (podle počtu 

vychovaných dětí), pokud vychovaly aspoň dvě děti a v souvislosti s tím i věkové 

hranice pro nárok na starobní důchod při získání kratší doby pojištění; 

 postupné prodlouţení období pro předčasný odchod do starobního důchodu ze tří na 

pět roků; 

 zrušení podmínky pro nárok na výplatu starobního důchodu vedle příjmu z výdělečné 

činnosti, která spočívala ve sjednání pracovního vztahu nejdéle na dobu jednoho roku; 

 zvyšování procentní výměry starobního důchodu za dobu výdělečné činnosti po 

vzniku nároku na starobní důchod při souběţném pobírání tohoto důchodu v plné výši, 

a to o 0,4 % výpočtového základu za kaţdých 360 kalendářních dnů nebo při pobírání 

tohoto důchodu v poloviční výši, a to o 1,5 % výpočtového základu za kaţdých 180 

kalendářních dnů; 

 změna plného invalidního důchodu na důchod starobní ve stejné výši při dosaţení 

věku 65 let; 

 sjednocení dosavadní pevné věkové hranice pro „trvalý“ nárok ţen na vdovský důchod 

(nyní 55 let) a muţů na vdovecký důchod (nyní 58 let) na věk o 4 roky niţší, neţ činí 

důchodový věk pro muţe stejného data narození; 

 nové vymezení invalidity (zavedení třístupňové invalidity místo dříve uplatňovaného 

systému plného a částečného invalidního důchodu); 
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 sjednocení věkové hranice, ke které se zjišťuje tzv. dopočtená doba
25

 pro výši 

procentní výměry invalidního důchodu, pro muţe a ţeny (pro muţe i ţeny důchodový 

věk stanovený pro ţeny stejného data narození, které nevychovaly ţádné dítě); 

 zrušení doby studia získané v období po účinnosti návrhu zákona jako náhradní doby 

pojištění s výjimkou posuzování nároku na invalidní důchody 

 zvýšení redukce procentní výměry při předčasném odchodu do důchodu, a to od 

třetího roku (za kaţdých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého 

se přiznává starobní důchod, do dosaţení důchodového věku činí sníţení procentní 

výměry důchodu 0,9 % výpočtového základu za období prvních 720 kalendářních dnů 

a 1,5 % výpočtového základu od 721. kalendářního dne). 

Schválením shora uvedených změn je realizována I. etapa důchodové reformy, která 

byla připravena se záměrem především přispět k lepší finanční udrţitelnosti základního 

důchodového pojištění a k odstranění některých mikroekonomických neefektivností a zajistit 

tak jeho lepší dlouhodobou stabilitu. Změny se týkají výdajové strany základního 

důchodového pojištění. 

V současné době je jiţ schválen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb. 

o důchodovém pojištění (tzv. malá důchodová reforma) v souvislosti s nálezem Ústavního 

soudu č. 135/2010 Sb. Tento nález shledal v dubnu 2010 ustanovení § 15 zákona 

o důchodovém pojištění, které zakotvuje způsob stanovení výpočtového základu, z něhoţ je 

vypočítávána procentní výměra důchodu, tedy i výši tzv. redukčních hranic, protiústavním. 

Ústavní soud toto ustanovení zákona o důchodovém pojištění s účinností od 30. září 2011 

zrušil. Podle názoru Ústavního soudu totiţ ve svých důsledcích a v kombinaci s ostatními 

parametry a stávající konstrukcí důchodového systému negarantuje dostatečně ústavně 

zaručené právo na přiměřené hmotné zabezpečení podle čl. 30 odst. 1 Listiny základních práv 

a svobod a vede k neakceptovatelné nerovnosti mezi různými skupinami pojištěnců. Systém 

tak je v rozporu s čl. 1 a čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod garantujícími rovnost 

obecně i rovnost v základních právech zaručených ústavním pořádkem. 

Změny jsou následující (zdroj: www.mpsv.cz). 

 Redukční hranice a stanovení jejich výše 

Je navrhováno jednoznačně stanovit pravidla pro určení výše redukčních hranic pro 

účely zjištění výpočtového základu přímo v zákoně, a to prostřednictvím násobků průměrné 

                                                 
25

 Dopočtená doba je doba ode dne vzniku na plný invalidní nebo částečný invalidní důchod do 

dosaţení důchodového věku – tato doba se hodnotí stejně jako doba pojištění z titulu výdělečné činnosti. 
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mzdy. Bude tak zamezeno tomu, aby vláda stanovovala kaţdoročně redukční hranice bez 

zákonných kritérií, jen podle své úvahy, coţ bylo Ústavním soudem kritizováno.  

 Zápočet částek osobního vyměřovacího základu do jednotlivých redukčních 

hranic 

Částka do první redukční hranice se bude nadále započítávat plně. Zápočet mezi první 

a druhou redukční hranicí bude činit 26 % oproti současným 30 %, k částkám nad druhou 

redukční hranicí se nebude přihlíţet (podle současného stavu se z částky nad druhou redukční 

hranicí, která je ovšem jen nepatrně vyšší neţ průměrná mzda, započte 10 %). 

 Základní výměra důchodu 

Současná právní úprava neobsahuje ţádná pravidla pro úpravu výše základní výměry 

důchodu. Je navrhováno určovat její výši podle průměrné mzdy v ekonomice obdobně, jako je 

tomu v případě redukčních hranic. Nová výše základní výměry tak bude vyplývat přímo ze 

zákona. Stanovením výše základní výměry důchodu i redukčních hranic podle vývoje 

průměrné mzdy dojde u nově přiznávaných důchodů ke stabilizaci podílu základní výměry 

důchodu na celkové výši důchodu. 

 Prodluţování rozhodného období 

Realizací návrhu dojde k postupnému zohlednění celoţivotních příjmů, z nichţ se téţ 

odvádí pojistné. K upevnění vazby mezi placeným pojistným a výší přiznaného důchodu je 

navrhováno pokračovat v postupném prodluţování rozhodného období pro zjišťování 

osobního vyměřovacího základu ze současného cílového stavu 30 roků před rokem, ve kterém 

je přiznáván důchod, na celoţivotní. Pro výpočet důchodu tedy budou posuzovány všechny 

příjmy, ze kterých bylo odvedeno pojistné. Nicméně návrh zachovává jiţ existující pravidlo, 

ţe k příjmům před rokem 1986 se nepřihlíţí. Současná právní úprava vylučuje zahrnutí příjmů 

dosahovaných na počátku pracovní kariéry, coţ je pro určité skupiny pojištěnců nevýhodné, a 

stále poměrně významným způsobem upřednostňuje pojištěnce s „kariérním“ růstem příjmů, 

kteří dosahují nejvyšších výdělků na konci pracovní kariéry. Toto opatření však bude 

znamenat, ţe v řadě případů rozhodné období zahrne i dobu soustavné přípravy na budoucí 

povolání formou studia, kdy zpravidla pojištěnci nedosahují ţádných příjmů, a došlo by tak 

k rozmělnění osobního vyměřovacího základu. K zamezení tohoto negativního dopadu při 

výpočtu starobního důchodu se navrhuje povaţovat dobu studia obecně za vyloučenou dobu.  

 Přechodné období 

V návrhu zákona se počítá s pětiletým přechodným obdobím, které bude slouţit 

k tomu, aby lidé těsně v předdůchodovém věku byli dotčeni navrhovanou změnou minimálně.  
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V souvislosti s řešením dopadů nálezu Ústavního soudu jsou navrhovány i další 

parametrické změny základního důchodového pojištění, které přispějí ke zlepšení finanční 

udrţitelnosti základního důchodového pojištění anebo ke zpřesnění současné právní úpravy. 

Jde zejména o následující změny: 

 Pokračování ve zvyšování důchodového věku i po dosaţení důchodového věku 

65 let a urychlení sjednocení důchodového věku pro muţe a ţeny 

K úplnému sjednocení pro všechny pojištěnce by mělo dojít v roce 2041 pro osoby 

narozené v roce 1975 při dosaţení důchodového věku 66 let a 8 měsíců. Osoby narozené 

v roce 1977 a později by jiţ měly stanoven věk odchodu do důchodu na 67 let bez ohledu na 

pohlaví nebo počet vychovaných dětí.  

 Valorizace důchodů 

Zvýšení průměrných vyplácených důchodů bude odpovídat růstu indexu 

spotřebitelských cen a jedné třetině růstu reálných mezd. Zvýšení základní výměry přitom 

bude odpovídat růstu průměrné mzdy a zvýšení procentní výměry bude činit tolik procent, 

aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry a částky zvýšení 

procentní výměry odpovídal procentu růstu cen a jedné třetině růstu reálných mezd. 

O zvyšování důchodů jiţ tedy nebude rozhodovat vláda nařízením, ale toto zvýšení bude 

provedeno vyhláškou na základě přesně stanovených pravidel uvedených v zákoně 

o důchodovém pojištění. 

 Procentní výměra tzv. předčasných starobních důchodů 

Je navrhováno pozvolnější odstupňování procentní sazby redukce procentní výměry 

předčasného starobního důchodu, čímţ bude sníţena atraktivnost předčasného odchodu do 

důchodu.  

Dále se změní podmínky pro poskytování pozůstalostní penze, dojde ke sníţení stropů 

pro sociální pojištění ze šesti- na čtyřnásobek průměrné mzdy. 

Velká důchodová reforma (opt-out) 

Konečné parametry „velké“ důchodové reformy neprošly úspěšně legislativním 

procesem a dá se ještě očekávat ohledně jednotlivých parametrů značná diskuse. 

Při konstrukci základních principů důchodové reformy se vycházelo z návrhů 

Poradního expertního sboru ministrů financí a práce a sociálních věcí a Národní ekonomické 

rady vlády. Reforma by měla spočívat v zavedení II. kapitalizačního pilíře (FF, DC), do něhoţ 

by byly částečně vyvedeny prostředky z I. pilíře (tzv. opt-out). 

Skladba důchodového systému by byla následující: 
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I. pilíř, který představuje jiţ existující státní průběţný systém, tzv. pay-as-you-go; 

II. nově vytvořený dobrovolný pilíř (tzv. opt-out), ve kterém budou nové penzijní společnosti 

spravovat důchodové fondy; 

III. pilíř, ve kterém budou působit současné penzijní fondy po transformaci na penzijní 

společnosti. Tyto budou spravovat jak tzv. transformační fondy, tak nové účastnické fondy. 

Navrhovaná reformy předpokládá dobrovolný vstup (jiţ bylo upuštěno od návrhů 

poţadujících povinný vstup od určité věkové hranice osob). Po vstupu do nového systému se 

však jiţ nebude moţné vrátit zpět do starého systému. 2. pilíř bude financován vyvázáním 

části pojistného z I. pilíře. Účastníkovi II. pilíře se sníţí příspěvek do I. pilíře o 3 % na 25 % 

vyměřovacího základu, účastník bude mít dále povinnost doplnit do II. pilíře další 2 % z 

vlastních prostředků (celkový příspěvek do II. pilíře tedy bude představovat 5 %). Celková 

výše odvodu pojistného bude činit 30 % z vyměřovacího základu. II. pilíř by měly spravovat 

penzijní společnosti prostřednictvím důchodových fondů (všeobecný fond investující do 

státních dluhopisů, konzervativní, vyváţený a dynamický fond). Pro kaţdý druh fondu budou 

zákonem definovány investiční limity. 

Prostředky naspořené do II. pilíře budou vlastnictvím účastníka. V případě jeho úmrtí 

by se staly předmětem dědictví, bude je však moţné dědit pouze ve formě nároků z II. pilíře. 

Pokud se dědic nebude účastnit II. pilíře, zdědí finanční prostředky ve výši dodatečného 

pojistného (2 %., tj. 40 % prostředků), zbytek (vyvázané 3 %, tj. 60 % prostředků) připadne 

státu. 

Z II. pilíře budou vypláceny 2 základní druhy dávek. Starobní důchod ve formě 

doţivotní anuity (příp. starobní důchod ve formě doţivotní anuity se sjednanou výplatou 

pozůstalostního důchodu ve stejné výši po dobu 3 let ode dne úmrtí účastníka), by byl 

vyplácen ţivotní pojišťovnou. Dalším typem dávky by byla anuita na dobu určitou (20 let) 

vyplácenou přímo penzijní společností. V případě úmrtí před uplynutím doby výplaty anuity 

na dobu určitou by přecházel zbytek nároku na výplatu do dědictví. 

Starobní důchod z I. pilíře se bude skládat ze základní výměry (bude vyplácena v plné 

výši bez ohledu na účast ve II. pilíři) a procentní výměry (bude při účasti ve II. pilíři přímo 

úměrně reflektovat délku doby účasti ve II. pilíři a tedy niţší pojistné placené do I. pilíře). 

Transformační náklady důchodové reformy budou vyvolány výpadkem příjmů 

z pojistného do I. pilíře a jejich přesměrování do II. pilíře. Po určité době budou 

kompenzovány sníţením na výdajové straně při krácení výplat důchodů z I. pilíře. Na krytí 

těchto nákladů by měly být vyuţity zejména prostředky plynoucích ze zvýšeného výnosu 
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DPH (v případě schválení reformy, by se sníţená sazba DPH v roce 2012 zvýšila na 14 %, 

v roce 2013 by došlo ke sjednocení obou sazeb na hodnotě 17,5 %). Některé negativní dopady 

sjednocení sazeb DPH na občany by měly být kompenzovány jak standardními mechanismy 

(např. zvýšením důchodů, zvýšením ţivotního minima apod.), tak ad hoc opatřeními (např. 

zvýšením slevy na dani na dítě). 

Správa III. pilíře by měla probíhat prostřednictvím penzijních společností (nově 

zaloţené nebo transformované ze stávajících penzijních fondů). V rámci transformace dojde 

zejména k oddělení majetku dnešních účastníků a správce, snahou bude zvýšení motivace 

občanů účastnit se tohoto dobrovolného pilíře a přispívat vyšší částky neţ doposud (je 

uvaţováno o změně parametrů stávající státní podpory penzijního připojištění – státní 

příspěvek, daňové odpočty). 

V průběhu roku je očekávána příprava návrhů zákonů a jejich projednání 

v Parlamentu, v roce 2012 (pře)licencování operátorů a moţnost volby vstupu do nového 

pilíře, faktický start nového systému je očekáván v roce 2013. 

4.2.1.2 Popis systému důchodového pojištění v ČR 

Důchod je sloţen ze dvou sloţek, a to ze základní výměry a z procentní výměry. Základní 

výměra je stanovena pevnou částkou stejnou pro všechny druhy důchodů. Procentní výměra 

důchodů (starobních a invalidních) je závislá na délce doby pojištění a výši příjmů dosaţených v 

rozhodném období před přiznáním důchodu. Důleţitými prvky konstrukce výpočtu důchodu jsou 

rozhodné období, délka doby pojištění, procentní sazba pojistného za kaţdý celý rok pojištění a 

redukční hranice, pomocí nichţ se zjistí z osobního vyměřovacího základu (tj. měsíčního průměru 

úhrnu ročních vyměřovacích základů stanovených indexací vyměřovacího základu za příslušný 

kalendářní rok podle obecného mzdového nárůstu) výpočtový základ. 

a) Pojistné 

Zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, bylo od 1.1.1993 do českého důchodového systému znovu zavedeno 

pojistné na důchodové pojištění jako přesně vymezená platba do státního rozpočtu, slouţící k 

financování výplat důchodů. Pojistné je určeno stejným procentem z vyměřovacího základu 

(hrubá mzda, příjmy ze samostatné výdělečné činnosti). 

Pojistné jsou dle zákona povinni platit zaměstnavatelé, zaměstnanci a osoby 

samostatně výdělečně činní. 

Zaměstnavatelé jsou děleni na organizace (právnické nebo fyzické osoby, které 

zaměstnávají více neţ 25 zaměstnanců, anebo méně, avšak evidenci mezd pro ně vede jiná 

fyzická nebo právnická osoba, která zaměstnává více neţ 25 zaměstnanců) a na malé 
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organizace (právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance a 

nesplňují kritéria pro zařazení do kategorie organizace). Vyměřovacím základem pro 

zaměstnavatele je částka odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jejich zaměstnanců. 

Rozhodným obdobím, z něhoţ je zjišťován vyměřovací základ, je kalendářní měsíc. 

Organizace a malá organizace je povinna sama vypočítat a odvést pojistné. Musí však odvést i 

pojistné, které je povinen platit zaměstnanec
26

. 

Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů zúčtovaných mu organizací nebo 

malou organizací v souvislosti s výkonem zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském 

pojištění. V zákoně je stanoveno, které příjmy jsou započítávány a které do vyměřovacího 

základu zahrnovány nejsou (např. náhrady škod, odstupné, jednorázové nevratné sociální 

výpomoci). Rozhodným obdobím je kalendářní měsíc; 

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jsou povinny platit pojistné na důchodové 

pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pokud jsou účastny důchodového 

pojištění. Rozhodným obdobím je kalendářní rok. Platba nemocenského pojištění je pro ně 

dobrovolná. Podle zákona č. 425/2003 Sb., se SVČ rozděluje na hlavní a vedlejší. SVČ se 

povaţuje za vedlejší, pokud osoba samostatně výdělečně činná v kalendářním roce: 

 vykonávala zaměstnání (tuto podmínku nesplňuje např. práce na dohodu o 

provedení práce), příjem ze zaměstnání musí být vyšší neţ minimální mzda (tj. 8 

000 Kč měsíčně), jedná se tedy o zaměstnance mající příjem ze zaměstnání 

zakládající účast na nemocenském pojištění; 

 měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod 

(starobní, invalidní důchodci); 

 měla nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněţitou pomoc v mateřství nebo 

nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleţí z 

nemocenského pojištění zaměstnanců (ţeny na mateřské nebo rodičovské 

dovolené); 

 měla nárok na výplatu příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu; 

 vykonávala vojenskou sluţbu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde 

o vojáky z povolání; 

 byla nezaopatřeným dítětem (studenti mladší 26 let). 

                                                 
26 Pojistné odvedené za zaměstnance srazí organizace nebo malá organizace z jeho příjmů, které mu 

zúčtovala. 
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V ostatních případech se jedná o hlavní SVČ. OSVČ, které vykonávají SVČ jako hlavní, mají 

povinnost platit vţdy pojistné na důchodové pojištění a zálohy na pojistné a to i v případě, ţe 

jsou ve ztrátě. U vedlejší činnosti je účast na pojištění a povinnost platit zálohy závislá na výši 

dosaţených příjmů po odpočtu výdajů. Hranice příjmů, tzv. rozhodná částka, činí 2,4 násobek 

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

kalendářnímu roku, za který se posuzuje účast na pojištění a přepočítávacího koeficientu. 

Pokud OSVČ vykonávající vedlejší činnost této částky příjmů po odpočtu výdajů nedosáhne, 

přihlášení k účasti na důchodovém pojištění je dobrovolné. OSVČ vykonávající vedlejší 

výdělečnou činnost nemusí vůbec odvést ze své výdělečné činnosti sociální pojištění, jestliţe 

její zisk za rok 2010 je niţší neţ 56 901 Kč. Pro rok 2011 dochází ke zvýšení této hranice na 

částku 59 373 Kč. Jestliţe je zisk v daném roce vyšší neţ stanovená hranice, tak je jiţ i při 

vedlejší činnosti nutné hradit minimální zálohy na sociálním pojištění, které činí pro rok 2011 

723 Kč (v roce 2010 byla minimální záloha ve výši 693 Kč).  Minimální výše zálohy na 

sociální pojištění pro OSVČ vykonávající hlavní činnost činí v roce 2011 1 807 Kč (za rok 

2010 1 731 Kč). Vyměřovací základ pro zálohu na důchodové pojištění činí minimálně 50 % 

daňového základu za předchozí rok a nemůţe být niţší neţ minimální vyměřovací základ (pro 

rok 2011 je 71 136 Kč pro OSVČ s hlavní činností a 28 452 Kč pro OSVČ s vedlejší 

činností). Nemůţe být ale ani vyšší neţ maximální vyměřovací základ. Maximální měsíční 

vyměřovací základ je 148 440 Kč, čemuţ odpovídá záloha na pojistné ve výši 43 345 Kč. 

Maximální výše ročního vyměřovacího základu tedy odpovídá 7,2 násobku průměrné mzdy 

(1 781 280 Kč); 

Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění jsou po dobu dobrovolné účasti 

povinny platit pojistné. 

b) Sazby pojistného 

Výše pojistného je stanovena procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za 

rozhodné období. 

Tab. 4.1: Výše pojistného jako % z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období 

Sazba pojistného 

z vyměřovacího 

základu (v %): 

Zaměstnanec Organizace a 

malá 

organizace 

OSVČ Osoby dobrovolně 

účastny na 

důchodovém 

pojištění 

Zahraniční 

zaměstnanec 

- na důchodové 

pojištění 
6,5 21,5 28 28 2,3 

- na nemocenské - 2,3 / 3,3
27 2,3

28 - - 

                                                 
27

 Zaměstnavatelé si mohou od 1.1.2011 podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona o 

pojistném na sociálním zabezpečení sami stanovit zvýšenou sazbu pojistného na nemocenské pojištění ve výši 

3,3% (pojistné celkem ve výši 26%) a nadále podle ustanovení § 9 odst. 2 odečítají z částky pojistného za 

http://www.firemnifinance.cz/dane-a-ucetnictvi/informace/duchodove-pojisteni-osvc/sazby/
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pojištění 
- příspěvek na státní 

politiku 

zaměstnanosti 

- 1,2 1,2 - - 

CELKEM 6,5
29 25 / 26  29,2  / 31,5  28 2,3 

Zdroj: Zákon č.589/1992 Sb. v platném znění, vlastní zpracování. 

 

Tab. 4.2: Vývoj pojistné sazby na důchodové pojištění 

 1993 - 1995 1996 - 2003 2004 - 2011 

Zaměstnavatel 20,4 % 19,5 % 21,5 % 

Zaměstnanec 6,8 % 6,5 % 6,5 % 

Celkem 27,2 % 26,0 % 28 % 

Zdroj: www.asocr.cz. 

 

c) Doba pojištění 

Dobou pojištění podle zákona o důchodovém pojištění je po 31. prosinci 1995 doba 

účasti na pojištění. 

Za dobu pojištění se povaţují téţ doby zaměstnání získané před 1. lednem 1996 podle 

předpisů platných před tímto dnem s výjimkou doby studia po dosaţení 18 let; jde-li však o 

dobu zaměstnání v cizině před 1. květnem 1990, hodnotí se tato doba, jen pokud za ni bylo 

zaplaceno pojistné. 

d) Náhradní doba pojištění 

Náhradní doba pojištění je období, ve kterém se neodvádí ţádné pojistné, přesto se 

tyto doby započítávají do potřebných let pojištění pro důchod. Podmínkou je trvání doby 

pojištění alespoň jeden rok. V celém rozsahu (100 %) se pro stanovení výše důchodu 

započítává výkon vojenské sluţby, péče o dítě a péče o bezmocnou/závislou osobu, zbývající 

náhradní doby pojištění se pro výši důchodu započítávají pouze v rozsahu 80 %. 

Účast na důchodovém pojištění z titulu náhradní doby pojištění se týká:  

 osob, které se soustavně připravují na budoucí povolání (studium na střední nebo vyšší 

odborné škole nebo vysoké škole v České republice) a to po dobu prvních šesti let tohoto 

                                                                                                                                                         
kalendářní měsíc polovinu částky, kterou v kalendářním měsíci, za který pojistné platí, zúčtovali a vyplatili svým 

zaměstnancům na náhradě mzdy vyplácené za období do 21. dne dočasné pracovní neschopnosti (karantény) za 

dobu dočasné pracovní neschopnosti podle ustanovení § 192 odst. 2 zákoníku práce, pokud splňují podmínku, 

ţe  jejich průměrný počet zaměstnanců je menší neţ 26 zaměstnanců a tuto skutečnost písemně oznámili místně 

příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. 
28

 Od roku 1996 je nemocenské pojištění pro OSVČ fakultativní. V celkové sazbě 31,5% je toto 

pojištění zahrnuto.  
29

 Od 1.1.2009 není zaměstnanec plátcem pojistného na nemocenské pojištění a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti. Celková výše sazby pro odvod pojistného a příspěvku činí 6,5%. 

http://www.asocr.cz/
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studia po dosaţení věku 18 let v období před r. 2010. Od 1.1.2010 se doba studia do náhradní 

doby pojištění jiţ nezapočítává; 

Tab. 4.3: Hodnocení doby studia 

 Odstudováno v období do 31.12.1995 Odstudováno v období od 

1.1.1996 do 31.12.2009 
Od 1.1.2010 

 Do dosaţení 

18 let 
Od dosaţení 18 let  Do dosaţení 18 

let 
Od dosaţení 

18 let 
 

Rozsah 

hodnocení 
Neomezený Omezeno na prvních 6 

let (pokud přiznání před 

1.1.2004, zůstává 

neomezeno) 

Vůbec se 

nehodnotí 
Omezeno na 

prvních 6 let 
Doba studia 

se jiţ do 

náhradní 

doby 

pojištění 

nezapočítává 
Výše 

zhodnocení 
100 % (jako 

doba 

pojištění) 

80 % (pokud přiznání 

před 1.1.2004, zůstává 

100 %) 

- 80 % - 

Zdroj: ČSSZ. 

 osob vedených v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou 

jim náleţí podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci; pokud podporu jiţ 

osoba nepobírá a je dlouhodobě v evidenci úřadu práce, započítávají se maximálně tři roky. 

Tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod. Doba vedení v evidenci 

uchazečů o zaměstnání, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci 

nenáleţela před dosaţením věku 55 let, se započítává v rozsahu nejvýše 1 roku; 

 osob se zdravotním postiţením zařazených v teoretické a praktické přípravě pro 

zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost; 

 osoby konající vojenskou sluţbu v ozbrojených silách České republiky (pokud nejde o 

vojáky z povolání a vojáky v další sluţbě); 

 osob konající civilní sluţbu (do roku 2004); 

 osob pečující o dítě ve věku do 4 let; 

 osob pečujících osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve 

stupni I (lehká závislost) nebo osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na péči jiné osoby ve 

stupni II (středně těţká závislost) nebo stupni III (těţká závislost) anebo stupni IV (úplná 

závislost), pokud spolu ţijí v domácnosti (podmínka domácnosti se nevyţaduje, jde-li o 

blízkou osobu); 

 poţivatelů invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, a to do dosaţení věku 

potřebného pro vznik nároku na starobní důchod
30

; 

 osob pobírající dávky nemocenského pojištění (péče) nahrazující ušlý příjem po 

skončení výdělečné činnosti. 

                                                 
30

 Od 1.1.1957 – 31.12.1995 se zde započítával i částečný invalidní důchod. 
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Podmínkou pro to, aby se tato doba účasti na pojištění hodnotila jako náhradní doba 

pojištění, je její získání na území České republiky (s výjimkou osob pečujících o dítě a doba 

trvání pojištění je aspoň 1 rok).     

Pokud se kryjí doba pojištění a náhradní doba pojištění, započítá se pro stanovení 

celkové doby pojištění jen ta doba, která je pro pojištěnce výhodnější. 

S novou úpravou důchodového systému došlo k omezení náhradních dob a také k 

prodluţování povinné délky pojištění, z určitého úhlu pohledu by se dalo říct, ţe jde tato 

změna proti růstu vzdělanosti, principu celoţivotního vzdělávání a flexibilitě pracovní 

kariéry. 

e) Valorizace důchodů 

Valorizace (indexace) důchodů představuje přizpůsobování důchodů vývoji 

ekonomiky. Její nezbytnost vyplývá především z existence rozporu mezi statickým 

charakterem důchodů a dynamickým charakterem platů, mezd a vývoje ekonomiky.  

Obecně existují tři varianty týkající se valorizace důchodů. Jedná se o mzdovou 

valorizaci (indexace důchodu v závislosti na růstu mezd v ekonomice), která zajišťuje 

dlouhodobě stabilní výši náhradového poměru, dále o cenovou valorizaci, která je levnější, 

zajišťující důchodcům pouze konstantní reálnou kupní sílu jejich důchodů a dále jde o různé 

kombinace předešlých dvou způsobů, které jsou vyuţívány i v ČR. 

Vyplácené důchody se zvyšují pravidelně kaţdý rok v lednu. Odchylný postup je 

stanoven pouze při velmi nízké inflaci (zvýšení by činilo méně neţ 2 %) a při vysoké inflaci 

(aspoň 5 %). 

V souvislosti s přijetím zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který nabyl 

účinnosti dnem 1.1.1996, začala vznikat problematika rozdílné úrovně důchodů přiznaných v 

různých obdobích. V původním návrhu zákona o důchodovém pojištění byly jednotlivé prvky 

konstrukce výpočtu nastaveny tak, aby byla úroveň důchodů přiznaných podle předpisů 

platných před 1.1.1996 a podle zákona o důchodovém pojištění v průměru stejná. Do návrhu 

zákona o důchodovém pojištění však byly v průběhu legislativního procesu prosazeny a 

zapracovány některé pozměňovací návrhy, které v podstatě znamenaly jednostranný zásah do 

konstrukce výpočtu důchodu. V důsledku toho byla úroveň důchodů přiznaných podle 

předpisů platných před 1.1.1996 většinou v průměru niţší, neţ úroveň důchodů přiznávaných 

podle zákona o důchodovém pojištění. Vytvořily se kategorie „starodůchodců” a 

„novodůchodců”. 
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Problém rozdílné úrovně důchodů přiznaných v různém období nebylo moţné řešit 

jednorázovým zvýšením dříve přiznaných důchodů (s ohledem na výši nákladů). Od roku 

1998 se začaly postupně vyrovnávat úrovně důchodů diferencovanou valorizací důchodů 

podle data jejich přiznání. 

Vlastní problematika zvyšování důchodů je upravena v § 67 zákona č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění. Vláda nařízením na základě návrhu MPSV zvýší vyplácené důchody 

mimo pravidelné termíny, jestliţe úhrnný index spotřebitelských cen vzroste alespoň o 5 %. 

Vyplácené důchody jsou zvyšovány v závislosti na růstu úhrnného indexu spotřebitelských 

cen za domácnosti celkem a na růstu indexu reálné mzdy. Růst průměrného starobního 

důchodu musí odpovídat minimálně růstu cen (cílem je zachovat reálnou hodnotu 

vypláceného důchodu a zabránit tak poklesu kupní síly) a navíc minimálně jedné třetině 

průměrného růstu reálných mezd v uplynulých dvou letech, přičemţ základní i procentní 

výměry důchodu se musí zvýšit minimálně o cenový nárůst. Zjišťování růstu úhrnného indexu 

spotřebitelských cen provádí pravidelně kaţdý měsíc Český statistický úřad. MPSV ukazatel 

rozhodný pro valorizaci důchodů sleduje a podle jeho vývoje připravuje návrh na další 

zvýšení důchodů.  

Tab. 4.4: Velikost procentní výměry (v %) 

Číslo nařízení 

vlády  
Důchod přiznaný před 

1.1.1996 – tzv. 

starodůchodci 

Důchod přiznaný 

po 1.1.1996 – tzv. 

novodůchodci 

 poznámka 

104/1998 Sb. 9 5   
64/1999 Sb. 7,5 5   
353/2008 Sb. 9 5   
345/2001 Sb. 11 8   
438/2002 Sb. 4 3,8   
337/2003 Sb.   2,5 důchod přiznaný před 

1.1.2004 
565/2007 Sb.   5,4  důchod přiznaný před 

1.1.2004 
415/2005 Sb. 6 4   
461/2006 Sb. 6,6 5,6   
256/2007 Sb.   3 důchod přiznaný před 

1.1.2008 
363/2008 Sb.   4,4 důchod přiznaný před 

1.1.2009 
281/2010 Sb.   3,9 důchod přiznaný před 

1.1.2011 

 

Praktické zkušenosti s uplatňováním valorizačních mechanismů ukázaly dva základní 

okruhy problémů. První skupinou problémů jsou problémy věcné, které spočívají v rozporu 

mezi objemem prostředků, které lze na valorizaci vynaloţit a mírou zabezpečení cílů 
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valorizace (tj. udrţování reálné hodnoty nových důchodů na přiměřené úrovni, postupné 

sniţování rozdílů mezi úrovní novodůchodců a starodůchodců a dorovnání reálné hodnoty 

důchodů starodůchodců). Druhou skupinu problémů tvoří legislativně technické problémy. 

Samotná příprava návrhu, jeho projednávání a další nezbytná organizačně-technická opatření 

pro zabezpečení výplat trvají značně dlouhou dobu. Proto jsou návrhy valorizace vytvářeny 

v době, kdy ještě nejsou spolehlivá statistická data k dispozici. Veřejnost také očekává, ţe 

bude valorizace okamţitě reagovat na cenový a mzdový vývoj. 

4.2.1.3 Druhy dávek 

V rámci důchodového pojištění jsou poskytovány tyto druhy dávek: 

 starobní důchod; 

 invalidní důchod; 

 pozůstalostní důchody (vdovský, vdovecký a sirotčí důchod). 

4.2.1.3.1 Starobní důchod 

Starobní důchody jsou ve všech moderních systémech důchodového zabezpečení 

nejvýznamnější dávkou nejen odvětví sociálního pojištění, ale i celého sociálního zabezpečení 

(viz Tab. 4.5). 

Tab. 4.5:  Struktura důchodů ze sociálního důchodového pojištění v ČR (mil. Kč/rok) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Dávky 

důchodového 

pojištění 
226 883 243 647,9 261 463,9 282 876 305 535,97 331 704,7 

Z toho:       
starobní důchody 163 025,9 175 668,8 188 948,6 203 932,7 222 104,6 243 636,4 
invalidní 

důchody  
42 350,2 45 602,6 49 040,98 53 674,1 57 398,1 60 988,6 

pozůstalostní 

důchody  
21 506,9 22 376,6 23 474,3 25 269,2 26 033,2 27 079,8 

Podíl starobních 

důchodů na 

celkových 

důchodech (v %) 

71,85 % 72,10 % 72,27 % 72,09 % 72,69 % 73,45 % 

Zdroj: ČSSZ. 

 

Tabulka ukazuje dominantní roli starobních důchodů ve srovnání s ostatními důchody. 

Starobní důchody se na celkových důchodech podílejí ze tří čtvrtin, v roce 2009 podíl 

dosahoval téměř 74 %.  

Podmínkou vzniku nároku na starobní důchod je získání daného počtu let pojištění 

a dosaţení stanoveného důchodového věku. Nárok vzniká splněním časově pozdější 

podmínky. Zákon č. 306/2008 Sb. upravující zákon o důchodovém pojištění (parametrické 
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změny) s účinností od 1.1.2010 zvyšuje potřebnou dobu pojištění z 25 na 35 let (včetně 

náhradních dob pojištění) pro pojištěnce vstupující do důchodového věku v roce 2018 

(podrobněji viz Tab. 4.6). Není-li splněna tato podmínka, má pojištěnec nárok na starobní 

důchod, pokud získal dobu pojištění minimálně 15 let a dosáhl před rokem 2010 věku 65 let a 

po novele vzniká dále nárok na starobní důchod získáním doby pojištění postupně 16, 17, 18, 

19 a 20 let a dosáhl v roce 2010, 2011, 2012, 2013 a po roce 2013 věku alespoň o 5 let 

vyššího, neţ je stanoveno pro muţe stejného data narození (novelizací tedy došlo ke zpřísnění 

z 15 na 20 let). Dále nárok na starobní důchod vzniká také pojištěnci, který dosáhl 

důchodového věku v roce 2014 a získal alespoň 30 let doby pojištění (do této doby se však jiţ 

nezahrnují náhradní doby pojištění). 

 

Tab. 4.6: Potřebná doba pojištění pro vznik nároku na starobní důchod 

Dosaţení 

důchodového 

věku 

před 

rokem 

2010 

v 

roce 

2010 

v 

roce 

2011 

v 

roce 

2012 

v 

roce 

2013 

v 

roce 

2014 

v 

roce 

2015 

v 

roce 

2016 

v 

roce 

2017 

v 

roce 

2018 

po 

roce 

2010 
Potřebná 

doba 

pojištění (v 

letech) 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

 

Od 1.1.2010 zákon o důchodovém pojištění upravuje jiţ jen jeden druh předčasného 

starobního důchodu. Pojištěnec má na něj právo, pokud získal stanovenou dobu pojištění a 

dosáhl alespoň 60 let věku (pokud jeho zákonem stanovený věk odchodu do důchodu činí 63 

let) nebo v případě, ţe má pojištěnec nárok na důchod dříve neţ v 63 letech, můţeme do 

předčasného důchodu odejít maximálně o 3 roky dříve, neţ má na důchod nárok. Důchod je 

však jiţ dle zákonem stanovených podmínek trvale krácen. 

Před účinností této novely měl pojištěnec nárok na starobní důchod před dosaţením 

důchodového věku
 31

, jestliţe: 

 získal dobu pojištění nejméně 25 let a do dosaţení důchodového věku chybí 

nejvýše 3 roky (tento důchod je jiţ krácen trvale a jeho výše se po dosaţení důchodového 

věku neupravuje); 

 získal dobu pojištění nejméně 25 let a ke dni, od něhoţ má být starobní důchod 

přiznán, je poţivatelem částečného invalidního důchodu (přičemţ do dosaţení důchodového 

věku mu chybí nejvýše 2 roky) nebo pobíral plný invalidní důchod nepřetrţitě alespoň po 

                                                 
31

 Podmínka, ţe pojištěný získal dobu pojištění nejméně 25 let, byl veden nepřetrţitě po dobu nejméně 

180 kalendářních dnů v evidenci uchazečů o zaměstnání u úřadu práce a k dosaţení důchodového věku mu chybí 

nejvýše dva roky, byla s účinností od 1.1.2004 zrušena. Nárok na tento dočasně krácený důchod měly při splnění 

stanovených podmínek pouze osoby plně nebo částečně invalidní (viz b). 

http://www.duchody-duchodci.cz/starobni-duchod-normalni.php
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dobu pěti let (nebo nárok na plný invalidní důchod pobíraný po dobu pěti let zanikl a ke dni 

odnětí tohoto důchodu mu chybí do dosaţení důchodového věku nejvýše 5 let). Nárok na 

předčasný starobní důchod v těchto případech vzniká, jestliţe dané podmínky jsou splněny do 

31.12.2006. 

Protipólem předčasného odchodu do starobního důchodu je odloţení odchodu do 

starobního důchodu. Občan, který odloţí termín odchodu do starobního důchodu, je 

zvýhodňován ve výši své penze. Pojištěnci, který po vzniku nároku na starobní důchod 

vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod, se 

zvyšuje za kaţdých dokončených 90 kalendářních dnů této výdělečné činnosti výše procentní 

výměry starobního důchodu o 1,5 % výpočtového základu.    

Důchodový věk 

Důchodový věk představuje umělou hranici pro odchod do starobního důchodu. Je 

jedním ze základních podmínek vzniku nároku na starobní důchod. Jeho konkrétní výše je 

ovlivněna demografickým vývojem, střední délkou ţivota a snad nejvíce politickými tlaky a 

rozhodnutími. V posledním desetiletí je jasná tendence ke zvyšování důchodového věku.  

Zákon č. 155/1995 Sb. přinesl zvýšení důchodového věku, jeho další zvyšování je 

důsledkem zákona č. 425/2003 Sb., následně zákona č. 306/2008 Sb. Hranice se zvyšuje 

rozdílně u muţů a ţen tak, aby se alespoň z části vyrovnal rozdíl mezi jejich důchodovými 

věky, a dochází k přibliţování úrovní důchodů tzv. starodůchodců vůči důchodům tzv. 

novodůchodců. Další změny důchodového věku jsou navrhovány v souvislosti se změnami v 

rámci Nálezu Ústavního soudu, viz kap. 4.2.1.1. Celkovým trendem je sbliţování hranic pro 

odchod do důchodu pro muţe a ţeny a další zvyšování hranice důchodového věku.  

Tab. 4.7: Věk odchodu do důchodu 

 Pojištěnci narození 

před rokem 1936 
Pojištěnci narození po 

roce 1968 
Muţi 60 65 
Ţeny (diferenciace dle 

počtu vychovaných dětí): 
  

 bezdětné 57 65 

 1 dítě 56 65 

 2 děti 55 64 

 3 děti 54 63 

 4 děti 54 62 

 5 a více dětí 53 62 

Zdroj: Zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění v platném znění, §32, vlastní 

zpracování. 

Dovršení důchodového věku pracovníkem není pro zaměstnavatele výpovědním 

důvodem; pracovní poměr můţe po dosaţení věku předepsaného pro nárok na řádný starobní 
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důchod ukončit výpovědí zaměstnanec, anebo obě strany uzavřou dohodu o skončení 

pracovního poměru. Povinností zaměstnavatele je však sepsat s pracovníkem ţádost o důchod.  

Snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod je dáno sociálními 

hledisky a obecně právními předpisy platnými před 1. lednem 1996, které zůstávají 

zachovány do 31.12.2018. Nároky na sníţení věkové hranice se uplatňují u dříve 

preferovaných pracovních kategorií a účastníků odboje. Konkrétní sníţení věkové hranice 

závisí na druhu vykonávaného zaměstnání zařazeného do pracovní kategorie (např. 

zaměstnání v hornictví, v uranových dolech, práce při těţbě, průzkumu a zpracování uranové 

rudy patří do I. kategorie, kam lze zařadit výkon zaměstnání pouze před 1. lednem 1993).  

Souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti 

V době po 31.12.2009 můţe pojištěnec po přiznání starobního důchodu podle 

ustanovené § 29 zákona o důchodovém pojištění pracovat a pobírat důchod v plné výši bez 

ohledu na to, jakou výdělečnou činnost vykonává a v jakém rozsahu ji vykonává. Vedle této 

moţnosti má poţivatel důchodu moţnost na základě své ţádosti si zvolit  při výkonu 

výdělečné činnosti výplatu starobního důchodu v poloviční výši. Nárok na výplatu starobního 

důchodu přiznaného při výkonu výdělečné činnosti jiţ není podmíněn sjednáním 

pracovněprávního vztahu na dobu určitou nepřesahující dobu jednoho roku. 

S účinností od 1.1.2004 je zrušeno omezení souběhu starobního důchodu a výdělku 

během prvních dvou let, které spočívalo v tom, ţe příjem z výdělečné činnosti nesměl 

přesáhnout dvojnásobek ţivotního minima. 

Konstrukce důchodu 

Od roku 1996 byla zákonem o důchodovém pojištění zavedena tzv. dvousloţková 

konstrukce důchodu. Celková výše důchodu je dána součtem tzv. procentní a základní 

výměry. Způsob výpočtu důchodových dávek se skládá ze dvou základních fází. Jednak se 

jedná o stanovení výpočtového základu a jednak o vlastní vyměření důchodové dávky. Při 

stanovení výpočtového základu se pouţívá řada parametrů (rozhodné období, z něhoţ se 

zjišťují příjmy pro výpočet důchodu, vyměřovací základy, všeobecné vyměřovací základy, 

přepočítací koeficient pro úpravu naposledy stanoveného všeobecného vyměřovacího 

základu, koeficienty nárůstu všeobecných vyměřovacích základů, osobní vyměřovací základ a 

výpočtový základ), které jsou uvedeny v Příloze 3. 

Lze tedy popsat stručný postup stanovení výpočtového základu pro účely výpočtu 

výše důchodu. Je určeno rozhodné období, v němţ jsou zjištěny vyměřovací základy, za 

jednotlivé kalendářní roky jsou jejich roční úhrny převedeny na roční vyměřovací základy a je 
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stanoven měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů za rozhodné období. Pokud 

tento průměr přesahuje niţší redukční hranici, zredukuje se. 

Dvě složky důchodu 

 Základní výměra 

První sloţkou je základní výměra důchodu představující fixní sloţku pravidelně 

valorizovanou nařízením vlády a je pro všechny důchodce stejná bez ohledu na výši jejich 

příjmů v ekonomicky aktivním věku.  

Tab. 4.8: Výše základní výměry v ČR stanovená v jednotlivých letech 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Výše základní 

výměry (v Kč) 
1 400 1 470 1 570 1 700

32 
2 170

33 
2 170 2 170 2 230 

 Procentní výměra  

Procentní výměra určitým způsobem odráţí velikost výdělků jedince, stanoví se 

procentní sazbou z výpočtového základu, jde-li o důchody starobní a invalidní nebo z 

procentní výměry důchodu zemřelého, jde-li o důchody pozůstalostní.  

Její výši ovlivňují především doba pojištění (včetně náhradních dob pojištění), výše 

příjmů dosahovaných v rozhodném období a redukční hranice (RH). 

Doba pojištění má vliv na určení procenta zápočtu (viz následující tabulku). 

 
Tab. 4.9: Vývoj procentní sazby za rok pojištění 

časový interval  

číslo právní úpravy  

procento zápočtu za 

dobu pojištění  

maximální procentní 

výměra  

do 25. 

roku * 

od 26. 

roku 

1957-1964 zákon č. 

55/1956 Sb.  

2 %  1 %  85 %  

1965-1975 zákon č. 

101/1964 Sb.  

2 %  1 % max. 

10 %  

90 %  

1976-1988 zákon č. 

121/1975 Sb.  

2 %  1 % max. 

20 %  

90 %  

1989-1995 zákon č. 

100/1988 Sb.  

2 %  1 % max. 

25 %  

90 %  

1996-2010 zákon č. 

155/1995 Sb.  

1,5 %  1,5 %  bez omezení  

* Základní výměra činila za 25 roků zaměstnání 50 % průměrného výdělku (aţ do roku 1995) 

Rozhodné období představuje období, za které je stanovován úhrn výdělků pro výpočet 

osobního vyměřovacího základu. Zákonem č. 155/1995 Sb. došlo k odklonu od výluhového 

                                                 
32

 S účinností od 1.1.2008. 
33

 S účinností od 1.8.2008.   
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principu, kdy byl zohledněn jen omezený rozsah posledních výdělečných let, k částečnému 

zavedení celoţivotního výdělku. 

Tab. 4.10: Rozhodné období 

V letech  Rozhodné období  Indexace  

1948 - 1987  posledních 10 nebo 5 let, co bylo výhodnější  ----  

1988 - 1995  posledních 10 let a z nich 5 nejlepších ročních 

výdělků  

----  

1996  posledních 30 let (po roce 1985)  dle růstu mezd  

Celá doba 30 let bude pro stanovení výše důchodové dávky uplatňována pro důchody 

uznané v roce 2016 (období od 1986 – 2015). 

Redukční hranice 

Měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů (tj. indexovaných skutečně 

dosaţených hrubých výdělků) tvoří osobní vyměřovací základ, z něhoţ je pomocí redukčních 

hranic stanoven výpočtový základ. 

V ust. § 15 zákona o důchodovém pojištění bylo stanoveno, ţe od 1.1.1996 je výpočtovým 

základem osobní vyměřovací základ, pokud nepřevyšuje částku 1. redukční hranice (5 000 Kč 

v roce 2006). Převyšuje-li osobní vyměřovací základ tuto částku, je stanoven výpočtový základ 

tak, ţe se částka do 1.RH počítá v plné výši (100 %), z částky osobního vyměřovacího základu 

nad 1.RH Kč do 2.RH je počítáno 30 % a z částky osobního vyměřovacího základu nad 2.RH je 

počítáno 10 %. Neexistuje ţádná horní hranice výpočtového základu. 

Tab. 4.11: Výše redukčních hranic, podíl redukčních hranic k průměrné mzdě 

 1. RH 2. RH Podíl 1. RH 

k průměrné mzdě 

Podíl 2. RH 

k průměrné mzdě 

1996  5 000 Kč  10 000 Kč  52 % 103 % 

1997  5 600 Kč  11 200 Kč  52 % 105 % 

1998  5 900 Kč  11 800 Kč  50 % 101 % 

1999  6 100 Kč  13 000 Kč  48 % 103 % 

2000  6 300 Kč  14 200 Kč  47 % 105 % 

2001  6 600 Kč  15 300 Kč  45 % 105 % 

2002  7 100 Kč  16 800 Kč  45 % 107 % 

2003  7 400 Kč  17 900 Kč  44 % 107 % 

2004  7 500 Kč  19 200 Kč  42 % 107 % 

2005  8 400 Kč  20 500 Kč  45 % 109 % 

2006  9 100 Kč  21 800 Kč  45 % 109 % 

2007  9 600 Kč  23 300 Kč  45 % 108 % 

2008  10 000 Kč  24 800 Kč  43 % 107 % 

2009  10 500 Kč  27 000 Kč  44 % 112 % 

2010  10 500 Kč  27 000 Kč  42 % 109 % 

2011 11 000 Kč 28 200 Kč - - 

Zdroj: MPSV, ČSÚ, vlastní zpracování. 
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Mezi lety 1996 a 2010 se první redukční hranice posunula z 52 % průměrné mzdy na 42 % 

a zároveň došlo k posunu druhé redukční hranice ze 103 % na 109 %. 

Změnu redukčních hranic provádí vláda svým nařízením. Od roku 2001 došlo v této 

oblasti k naprostému uvolnění, neboť vláda můţe o RH rozhodnout bez jakýchkoli pravidel. 

Uvedený stav, kdy významné parametry důchodového systému je moţné stanovit libovolně, je 

jedním z argumentů Ústavního soudu při rozhodování o zrušení sporného § 15 (viz kap. 4.2.1.1). 

Zdanění důchodu 

Zdanění se řídí platnou legislativou (zákon o dani z příjmu č. 586/1992 Sb.). V roce 

2010 byly od daně z příjmu fyzických osob (DPFO) osvobozeny všechny důchody aţ do výše 

36násobku minimální mzdy, čili do částky 288 000 Kč/rok. Pokud důchod převyšoval 

stanovenou hranici, zdanění podléhaly pouze částky nad tuto hranici.  

V roce 2011 podléhají DPFO důchod společně s dalšími příjmy podle § 6, 7 a 9 

zákona o dani z příjmu (příjmy ze závislé činnosti a funkční poţitky, příjmy z podnikání a jiné 

SVČ, příjmy z pronájmu), pokud jejich souhrn za rok činí více neţ 840 000 Kč.
34

 

4.2.1.3.2 Invalidní důchod 

Invalidní důchody představují určitou náhradu ztráty pravidelných příjmů, nikoli 

kompenzaci vrozeného či získaného zdravotního poškození. Snahou je motivovat občany k 

návratu do pracovního procesu, aby si mohli vlastním přičiněním obstarat dostatečné finanční 

prostředky.  

Do 31.12.2009 byly v rámci invalidního důchodu rozlišovány dva druhy dávek a to 

plný a částečný invalidní důchod. S účinností od 1.1.2010 došlo k zásadním změnám 

v posuzování nároku na důchod a členění invalidity. Byla zavedena třístupňová invalidita 

v závislosti na procentním poklesu pracovní schopnosti pojištěnce (invalidita třetího, druhého 

a prvního stupně) a současně byla místo plného a částečného invalidního důchodu zavedena 

jedna dávka, a to invalidní důchod (pro jednotlivé stupně). 

Pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliţe nedosáhl věku 65 let, stal se 

invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, nebo jeho invalidita vznikla následkem 

pracovního úrazu. 

                                                 
34

 Příklad: Jedinec získal roční důchod 294 tis. Kč a zároveň měl příjmy z podnikání ve výši 700 tis. Kč. 

Sleva na poplatníka činila v roce 2010 24 840 Kč, v roce 2011 23 640 Kč, daňová sazba je 15%. 

Daň v roce 2010:   060818402415,0000288000294000700  Kč 

Daň v roce 2011:  000840000294000700  
zdanění podléhá vše 

   4601256402315,0000294000700   
Kč.
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Nárok na vyplácený invalidní důchod zaniká dnem, kterým jeho poţivatel dosáhl věku 

65 let, a tímto dnem zároveň vzniká nárok na starobní důchod ve výši, v jaké náleţel 

dosavadní invalidní důchod (neprovádí se výpočet starobního důchodu
35

). Poţivatelům plných 

invalidních nebo částečných invalidních důchodů, kteří dosáhli věku 65 let jiţ před 1.1.2010, 

budou tyto důchody přeměněny dnem 1.1.2010 na důchody starobní.  

Invalidní důchod je vypočítáván stejným způsobem jako důchod starobní. Při výpočtu 

je stanovena pevná základní výměra (pro rok 2010 činila 2 170 Kč, pro rok 2011 činí 2 230 

Kč) a dále procentní výměra (viz Tab. 4.12). 

Tab. 4.12: Výpočet invalidního důchodu 

Stupeň invalidity Procentní pokles pracovní 

schopnosti 
Výše procentní výměry 

invalidního důchodu za kaţdý 

rok doby pojištění
36 

1. 35 % - 49 % 0,5 % výpočtového základu 
2. 50 % – 69 % 0,75 % výpočtového základu 
3. 70 % a více 1,5 % výpočtového základu 

4.2.1.3.3 Pozůstalostní důchod 

Mezi pozůstalostní důchody patří vdovský, vdovecký a sirotčí důchod. Tyto dávky 

kompenzují niţší příjmy jednoho z manţelů v případě úmrtí druhého z nich, nebo v případě 

sirotčích důchodů je účelem pomoc nezaopatřenému dítěti.  

Nárok na vdovský/vdovecký důchod po manţelovi/manţelce vzniká, pokud 

a)  manţel/manţelka byl/a poţivatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo 

b)  splnil/a ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod 

nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel/a následkem pracovního úrazu. 

Vdovský/vdovecký důchod je vyplácen po dobu jednoho roku. Po uplynutí této doby 

náleţí tento důchod jen v případě, ţe vdova/vdovec: 

 pečuje o nezaopatřené dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno; 

 pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těţká závislost) 

nebo stupni III (těţká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost); 

 pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manţela, který s ní ţije v domácnosti a 

je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těţká závislost) nebo stupni III 

(těţká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost); 

 je invalidní ve třetím stupni, nebo 

                                                 
35

 Poţivatel takového starobního důchodu však můţe poţádat i o výpočet starobního důchodu podle 

standardních pravidel, v takovém případě mu bude náleţet starobní důchod, který bude vyšší. 
36

 Minimální procentní výměra činí 770 Kč bez ohledu na stupeň invalidity. 
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 dosáhl/a alespoň věku o 4 roky niţšího, neţ činí důchodový věk pro muţe stejného 

data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk niţší. 

Vdovský/vdovecký důchod je sloţen ze základní výměry a procentní výměry důchodu 

(představuje 50 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu 

třetího stupně, na který měl nebo by měl/a nárok manţel/ka v době smrti). 

Nárok na vdovský/vdovecký důchod zaniká uzavřením nového manţelství, v tomto 

případě náleţí vdově/vdovcovi částka ve výši 12 měsíčních splátek vdovského důchodu.  

Sjednocení podmínek pro vdovy i vdovce bylo vyhověno mezinárodním trendům a 

doporučením o stejném nakládání s muţi a ţenami v oblasti sociálního zabezpečení, čili 

dochází k aplikaci principu nediskriminace podle pohlaví. 

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě, zemřel-li rodič (osvojitel), nebo osoba, 

která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, jestliţe byli poţivateli starobního nebo 

invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnili podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na 

invalidní důchod nebo podmínku nároku na starobní důchod anebo zemřeli následkem 

pracovního úrazu (nemoci z povolání). 

Oboustranně osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po kaţdém ze zemřelých rodičů. 

Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manţelovi. Nárok na sirotčí 

důchod zaniká osvojením. Dojde-li ke zrušení osvojení, vznikne nárok na sirotčí důchod 

znovu. 

Výše důchodu se skládá ze dvou sloţek, a to ze základní výměry a z procentní 

výměry. Procentní výměra sirotčího důchodu činí 40 % výměry starobního nebo invalidního 

důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti. 

4.2.2 Penzijní připojištění se státním příspěvkem 

Penzijní připojištění se státním příspěvkem bylo v roce 1994 zavedeno jako 

dobrovolná nadstavba nad základní důchodový systém. V rámci tohoto třetího pilíře je 

jednotlivcovi dána moţnost aktivně se podílet na zabezpečení své budoucnosti formou 

dlouhodobého spoření. Cílem připojištění je vytvořit potřebný kapitál, ze kterého bude 

účastník čerpat doplňkový příjem ke krytí svých potřeb ve stáří.  

Právní základnu penzijního připojištění tvoří zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním 

připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje penzijní připojištění se státním 

příspěvkem u penzijních fondů, činnost penzijních fondů a státní dozor nad penzijním 

připojištěním 
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Tento zákon byl výrazně novelizován v roce 1999 zákonem č. 170/1999 Sb., kterým 

se mění uvedený zákon č. 42/1994 Sb., a také zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů. Z toho důvodu byly vyčleněny tři skupiny účastníků: 

 skupina lidí, která uzavřela smlouvu o penzijním připojištění podle původního zákona 

č. 42/1994 Sb. a v budoucnu tuto smlouvu měnit jiţ nebude. Po ukončení spořící fáze se se 

svým PF v budoucnu vypořádá v duchu tohoto původního zákona; 

 další skupinu tvoří lidé, kteří sice uzavřeli smlouvu o penzijním připojištění podle 

starého zákona č. 42/1994 Sb., ale byla jim nabídnuta moţnost přejít na novelizovanou 

podobu zákona; 

 třetí skupinu tvoří zcela noví účastníci, kteří se připojišťovali od ledna 2000 a to jiţ 

vţdy za podmínek novely. 

Zásadní rozdíl mezi původním zákonem a jeho novelou spočívá v posunu věkové 

hranice nároku na starobní penzi z 50 na 60 let. Na druhé straně jako protiváha tohoto 

zpřísnění je 25% zvýšení státního příspěvku.  

Penzijní připojištění v podmínkách ČR znamená shromaţďování prostředků od 

účastníků penzijního připojištění a od státu (ve formě státních příspěvků), nakládání s těmito 

prostředky (investování v souladu se zákonnými omezeními - výčet instrumentů, do nichţ 

mohou být prostředky účastníka umístěny, je uveden v Příloze 4) a vyplácení dávek 

penzijního připojištění. Prostředky na účtu účastníka jsou vytvářeny jeho úloţkami, k těm 

jsou pravidelně připisovány státní příspěvky a veškeré prostředky na účtu jsou zhodnocovány 

podíly na výsledcích hospodaření PF. Podíly na zisku nejsou zdaněny v průběhu spoření, ale 

aţ při výplatě dávky (EET daňové prostředí), proto mohou být během spoření celé dále 

zhodnocovány. PF jsou v ČR vytvářeny a organizovány na tzv. občanském principu
37

 (PP je 

zaloţeno na přímém vztahu občan-fond, nikoli ve vztahu penzijní fond-zaměstnavatel-

zaměstnanec, coţ je typické pro tzv. zaměstnavatelský princip). Systém je zaloţen na 

dobrovolné účasti, je fondově financovaný a příspěvkově definovaný (systém s definovanou 

dávkou má pouze doplňkový charakter a to v případě invalidních penzí). 

Penzijní fond (PF) je finanční instituce specializovaná na poskytování sluţeb 

penzijního připojištění. Mohou jimi být jen právnické osoby se sídlem na území ČR a musí 

                                                 
37

 Občanský princip byl v roce 1994 zdůvodňován nestabilitou zaměstnavatelských vztahů. Dnešní 

zavedený systém oproti zaměstnavatelskému systému poskytuje moţnost pojištění většímu mnoţství obyvatel a 

to zejména těm, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru (OSVČ, ţeny v domácnosti, studenti, nezaměstnaní 

apod.) nebo těm, jejichţ zaměstnavatel není ochoten nebo schopen takový fond zřídit. Ne všichni zaměstnavatelé 

budou mít dostatek volných prostředků na důchodové pojištění svých zaměstnanců (o čemţ v situaci řady 

českých zaměstnavatelů není pochyb). 
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mít formu akciové společnosti. Její základní kapitál byl novelou v roce 1999 zvýšen z dvaceti 

na 50 mil. Kč, musí být tvořen jen peněţitými vklady. Nad rámec obchodního zákoníku 

definuje zákon č. 42/1994 Sb. specifické podmínky, kterým musí fond jako akciová 

společnost vyhovět. Penzijní fond nelze zaloţit na základě veřejné nabídky akcií, můţe 

vydávat pouze akcie stejné jmenovité hodnoty znějící na jméno, akcie nesmí nabývat 

zdravotní pojišťovna, banka vedoucí účty penzijního fondu (nazývaná depozitář), ani 

právnická osoba, na jejímţ základním kapitálu má depozitář více neţ desetiprocentní podíl. 

Představenstvo penzijního fondu musí mít nejméně 5 členů, dozorčí rada pak nejméně 3 

členy, přičemţ počet jejích členů musí být dělitelný třemi. Penzijní společnost můţe do svého 

majetku a do majetku obhospodařovaných účastnických fondů nabýt celkem akcie nebo 

obdobné cenné papíry představující nejvýše 5% podíl na základním kapitálu nebo na 

hlasovacích právech jejich emitenta. 

 V roce 1994 bylo ministerstvem financí ČR uděleno povolení k činnosti 9 PF. Jejich 

počet v prvních dvou letech výrazně vzrostl na 45. V průběhu let neustále probíhal proces 

konsolidace vlastnictví PF, některé z nich se ocitly v likvidaci. Tři penzijní fondy zanikly bez 

účastníků a dva fondy zanikly s plnou náhradou vloţených prostředků. Pět fondů bylo 

likvidováno s částečnou náhradou vloţených prostředků, objem vloţených prostředků však 

reprezentoval méně neţ 0,5 % z vloţených prostředků v roce 2003 a méně neţ 2 % z 

celkového počtu účastníků v roce 2003. Státní dozor nebyl nucen přijmout ţádné rozhodnutí o 

likvidaci jiţ od roku 2002. Do konce roku 2001 skončilo v likvidaci celkem 12 penzijních 

fondů. Jejich podíl na trhu byl však malý. Počet PF se sníţil převáţně v důsledku fúzí a vliv 

zahraničních renomovaných vlastníků penzijních fondů se neustále zvyšuje. V roce 2003 se 

uskutečnily další fúze PF, čímţ dále pokročila koncentrace trhu penzijního připojištění. 

V současné době na našem trhu působí 10 PF. 

PF vzniká zápisem do obchodního rejstříku, kterému předchází dvoufázové založení (v 

soukromoprávní fázi je nezbytné vytvořit orgány PF, vypracovat návrh penzijního plánu a 

pojistných podmínek a splatit základní kapitál, ve veřejnoprávní fázi je nutné podat ţádost o 

povolení činnosti, o níţ rozhoduje ČNB po dohodě s MPSV). O ţádosti o povolení rozhodne 

ČNB nejpozději do 60 dnů od doručení ţádosti. Povolení se uděluje na dobu neurčitou a nelze 

je převést na jinou osobu. 

V souvislosti s integrací dohledů nad finančním trhem do České národní banky 

ukončil ke dni 31.3.2006 Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění 

Ministerstva financí svou činnost. Dosavadní působnost Ministerstva financí ČR v oblasti 

http://www.finance.cz/kapitalovy-trh/informace/akcie/
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dozoru nad PF přešla k 1. dubnu 2006 na ČNB. Kontrola státního příspěvku na penzijní 

připojištění i nadále zůstává v působnosti Ministerstva financí ČR. 

ČNB můţe při zjištění nedodrţování povinností stanovených zákonem, při porušování 

statutu či penzijního plánu vyzvat PF k odstranění nedostatků, k výměně členů orgánů PF, 

pozastavit na dobu aţ šest měsíců oprávnění představenstva nakládat s majetkem penzijního 

fondu, sníţit na dobu aţ dva kalendářní roky část zisku, která se rozděluje na základě 

rozhodnutí valné hromady (zisk připadající akcionářům), odejmout povolení, můţe uloţit 

pokutu (aţ do výše 20 mil. Kč). 

Je však nutné říci, ţe stát za hospodaření PF neručí a negarantuje ani výnosy ani 

dávky. Stát má ale řadu mechanismů, které garantují bezpečnost systému proti platebním 

neschopnostem PF a zvyšují stabilitu. Jedná se o tyto mechanismy: 

 ţádosti a.s., které mají zájem o zaloţení PF, jsou velice přísně prověřovány; 

 stát pravidelně monitoruje hospodaření PF (ať uţ přímo z povinně podávaných zpráv 

nebo prostřednictvím depozitní banky, která je povinna sledovat, zda je při investicích PF 

dodrţován zákon); 

 pro investování majetku PF jsou stanovena přísná pravidla; 

 jiţ zmíněná opatření k odstranění nedostatků, ukládání pokut, odnětí licence, apod.; 

 PF mají ze zákona informační povinnost
38

, tutéţ povinnost mají i zaměstnanci fondu, 

pojistní matematici, auditoři. 

Penzijní fondy mají zákonem předepsanou povinnost připisovat kaţdý rok svým 

klientům minimálně nulové zhodnocení. To znamená, ţe kdyby fondu klesl majetek, musí 

z vlastního kapitálu dorovnat úloţky klientů – účastníků. 

Při rozdělování zisku musí PF uloţit nejméně 5 % do rezervního fondu, podle 

rozhodnutí valné hromady se rozděluje maximálně 10 % dosaţeného zisku (na výplatu 

dividend a tantiémy). Zbylá část (zhruba 85 %) z dosaţeného zisku připadne ve prospěch 

účastníků a osob, jejichţ penzijní připojištění zaniklo v roce, za který se zisk rozděluje. 

Případná ztráta z hospodaření PF je kryta nerozděleným ziskem z minulých let, 

rezervním fondem, či dalšími fondy tvořenými ze zisku. Pokud nestačí ani tyto zdroje, musí 

být ztráta kryta sníţením ZK, ten však nesmí klesnout pod 50 mil. Kč. 

                                                 
38

 PF je povinen nejméně jednou ročně písemně informovat účastníky o výši jejich prostředků, které PF 

eviduje. Další informační povinnosti PF vyplývají z nutnosti uveřejnit obvykle v sídle PF nebo na místě 

regionálního zastoupení zprávy o hospodaření PF (nejdéle do 3 měsíců po skončení pololetí a kalendářního roku) 

přehled o umístění prostředků PF, jejich uloţení a jejich výši, stanovy PF, seznam členů orgánů PF a seznam 

akcionářů PF (nejpozději do 31. ledna, při změně informovat do 10 dnů od změny). 
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Účastníkem penzijního připojištění se můţe stát osoba starší 18 let s trvalým pobytem 

na území České republiky, která uzavře s fondem písemnou smlouvu o penzijním připojištění 

a dále osoba s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je účastna 

důchodového pojištění nebo je poţivatelem důchodu z českého důchodového pojištění nebo je 

účastna veřejného zdravotního pojištění v České republice, která uzavře s penzijním fondem 

smlouvu. 

Penzijní připojištění vzniká na základě smlouvy, kterou se PF zavazuje poskytovat 

účastníkovi dávky penzijního připojištění a účastník se zavazuje platit penzijnímu fondu 

příspěvky. Uzavření smlouvy o penzijním připojištění probíhá na základě dobrovolného 

smluvního vztahu mezi fyzickou osobou (účastníkem) a penzijním fondem. Před uzavřením 

smlouvy musí být účastník penzijního připojištění seznámen se statutem a penzijním plánem. 

Penzijní připojištění účastníka zaniká ukončením výplaty poslední penze, výplatou 

jednorázového vyrovnání (místo poslední penze), dnem, na kterém se účastník a PF písemně 

dohodli, úmrtím účastníka, ukončení trvalého pobytu účastníka na území ČR, dnem výplaty 

odbytného při zániku PF (v případě, ţe nedošlo k převzetí povinností PF jiným PF) nebo 

dnem vypovězení penzijního připojištění. 

Příspěvek účastníka se můţe skládat z několika plateb od různých subjektů (příspěvek 

hrazený samotným účastníkem, příspěvek placený třetí osobou, kterou můţe být 

zaměstnavatel nebo jiná třetí osoba - rodiče, příbuzní atd.). Vymezení tohoto pojmu je 

zásadní, neboť na tyto jednotlivé části navazují různé státní podpory (státní příspěvek náleţí 

pouze na příspěvky hrazené samotným účastníkem), či daňové úlevy. 

Minimální výše příspěvku účastníka je 100 Kč měsíčně (je to také minimální částka 

pro nárokování si státního příspěvku). Účastník nemůţe platit příspěvek současně na penzijní 

připojištění u více penzijních fondů. 

Státní příspěvek je hrazen ze státního rozpočtu a má být motivem pro penzijní 

připojištění. Poskytuje se pouze na část příspěvku placeného penzijnímu fondu přímo 

účastníkem (na příspěvek placený zaměstnavatelem zcela nebo zčásti za své zaměstnance se 

státní příspěvek neposkytuje). Účastník o něj nemusí ţádat, má na něj nárok automaticky ze 

zákona. Státní příspěvek je účastníkovi připisován na jeho individuální účet automaticky za 

kaţdý řádně a včas zaplacený měsíční příspěvek. PF je povinen čtvrtletně podávat písemnou 

ţádost ministerstvu financí o poskytnutí státního příspěvku souhrnně za všechny účastníky, 

kterým náleţí.  
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Tab. 4.13: Výše státního příspěvku 

Výše příspěvku účastníka v Kč Výše státního příspěvku 

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

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

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

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

500 a více 150 Kč 

Zdroj: Zákon 42/1994 Sb. ve znění pozdějších zákonů, §29. 

 

V současné době uvaţuje ministerstvo financí o zvýšení výše státního příspěvku na 

230 Kč, coţ by bylo podmíněno vyššími úloţkami. 

Dávky penzijního připojištění 

1) Penze 

Penze představuje doţivotní pravidelnou výplatu peněţní částky. 

a) Starobní penze – náleţí účastníkovi při dosaţení věku stanoveného penzijním plánem, 

nesmí však být niţší neţ 60 let
39

. Dřívější přiznání je moţné jen v případě přiznání starobního 

důchodu z důchodového pojištění. Další podmínkou nároku na starobní penzi je, aby doba 

placení příspěvků (pojištěná doba) činila nejméně 60 měsíců (v penzijním plánu můţe být 

minimální poţadovaná doba placení příspěvků stanovena maximálně na 120 měsíců). 

Účastník o tuto dávku můţe poţádat kdykoli po splnění obou podmínek (tzv. podmínka 

6060  ). Tato penze musí být dle zákona sjednána vţdy (na rozdíl od ostatních penzí). 

b) Invalidní penze – účastníkovi náleţí po přiznání invalidního důchodu z důchodového 

pojištění pro invaliditu třetího stupně. Nárok na tuto penzi vzniká, jestliţe doba pojištění trvá 

penze alespoň 60 kalendářních měsíců. Na penzi účastník nepřiplácí ţádné finanční 

prostředky. 

c) Výsluhová penze – náleţí účastníkovi při dosaţení doby PP stanovené penzijním 

plánem, která činí minimálně 180 měsíců (15 let). Minimální věk pro přiznání této penze je 

tedy teoreticky 33 let (v případě, ţe PP zaloţí účastník ihned po dovršení 18 let). Poskytování 

této penze je fakultativní. Platí, ţe příspěvky na tuto penzi nesmí být vyšší neţ příspěvky 

určené na penzi starobní. 

d) Pozůstalostní penze – náleţí v případě úmrtí účastníka fyzické osobě, kterou účastník 

určil ve smlouvě (je moţné určit i více fyzických osob a ve smlouvě se vyznačí podíly kaţdé 

z nich). Doba pojištění musí trvat nejméně 36 měsíců po sjednání této penze. Na pozůstalostní 

penzi se nepřiplácí ţádné další příspěvky. Zaniká úmrtím oprávněné osoby. 

                                                 
39

 Zde je změna oproti původnímu zákonu z roku 1994, kdy tato věková hranice byla stanovena na 50 

let. 
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2) Jednorázové vyrovnání 

Jednorázové vyrovnání náleţí účastníkovi za podmínek stanovených penzijním 

plánem místo penze. Penzijně připojištěná osoba musí splňovat podmínky pro čerpání penze, 

čili minimální dobu pojištění. Často bývá stanoven i minimální věk k uplatnění nároku (ne 

méně neţ 60 let). Částka, kterou účastník obdrţí, je sloţena z příspěvků zaplacených 

účastníkem, státních příspěvků, příspěvků zaměstnavatele a podílu na výnosech z hospodaření 

fondu. Částka je vyplacena jednorázově v jednom termínu. Příspěvky zaměstnavatele budou 

stejně jako všechny výnosy zdaněny 15% sazbou. Dále také náleţí účastníkovi při ukončení 

trvalého pobytu na území ČR (a to i v případě, kdy mu jiţ začaly být vypláceny penze). 

3) Odbytné 

U nároku na výplatu odbytného nerozhoduje věk účastníka, podmínkou však je doba 

trvání penzijního připojištění a placení příspěvků alespoň 12 kalendářních měsíců. Tato penze 

náleţí: 

 účastníkovi, který zaplatil příspěvky alespoň na 12 kalendářních měsíců a jehoţ 

penzijní připojištění zaniklo výpovědí nebo dohodou, pokud mu není vyplácena penze a 

pokud nedošlo k převodu prostředků do penzijního připojištění u jiného PF; 

 FO určené ve smlouvě, pokud účastník zemřel a nebyla mu vyplácena penze nebo 

jednorázové vyrovnání a pokud nevznikl nárok na pozůstalostní penzi. 

Odbytné je vyplaceno bez státního příspěvku a výnosů z něj. Příspěvky 

zaměstnavatele budou stejně jako všechny výnosy zdaněny 15% sazbou. 

Účastník, jehoţ penzijní připojištění zaniklo a jemuţ nevznikl nárok na penzi a nebylo 

vyplaceno odbytné, má nárok na převedení příspěvků včetně státního příspěvku a svého 

podílu na výnosech hospodaření penzijního fondu do penzijního připojištění u jiného 

penzijního fondu (pokud s tím tento penzijní fond souhlasí). 

Účastníci musí být kaţdoročně penzijním fondem písemně informováni o výši všech 

prostředků, které penzijní fond eviduje v jejich prospěch  a o stavu těchto nároků, včetně 

údaje o výši připsaného procenta zhodnocení prostředků účastníka.  Součástí této informace je 

i zpráva o hospodaření penzijního fondu včetně přehledu o uloţení a umístění prostředků 

penzijního fondu a jejich výši a počtu jeho účastníků. 

Daňové zvýhodnění 

 Daňová úleva pro fyzické osoby – FO mají moţnost odečíst si ze základu daně 

z příjmu fyzických osob za dané zdaňovací období platbu příspěvku, kterou zaplatily na 

penzijním připojištění (částka, kterou lze takto odečíst, je rovna úhrnu příspěvků zaplacených 

http://www.finance.cz/duchody-a-penze/seznamy/penzijni-fondy/
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za období, od kterého se odečte 6 000 Kč). Maximální částka, kterou lze takto odečíst za dané 

zdaňovací období je rovna 12 000 Kč
40

. Musí však být splněna podmínka, aby výplata plnění 

byla sjednána nejdříve po 60 kalendářních měsících a ne dříve neţ v 60 letech věku 

poplatníka. Od roku 2011 je daňové zvýhodnění příspěvků na penzijní připojištění se státním 

příspěvkem rozšířeno i na příspěvky poukázané zaměstnavatelem na penzijní pojištění 

zaměstnance u instituce penzijního pojištění v EU a EHP.  

 Daňová úleva pro zaměstnavatele, jestliţe příspěvek zaměstnavatele je poukázán 

přímo na účet penzijního připojištění zaměstnance. Tyto platby jsou potom pro 

zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem aţ do výše 24 000 Kč (novela zákona o dani 

z příjmu zavedla od 1.1.2008 tento společný strop osvobození od daní z příjmů u plateb 

zaměstnavatelů na penzijní připojištění a ţivotní pojištění). Platby do tohoto limitu jsou 

osvobozeny od daní z příjmů zaměstnance – účastníka penzijního připojištění, dále jsou 

osvobozeny od odvodů na sociální a zdravotní pojištění a zaměstnavatelé je mohou zahrnout 

do nákladů, pokud jsou příspěvky upraveny v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním 

předpisu
41

. 

Danění dávek penzijního připojištění 

Stejně jako u předchozích daňových úprav nepodléhá ani nadále dani z příjmů státní 

příspěvek a příspěvek účastníka. Daní se výnosy z příspěvků a příspěvky zaměstnavatelů. 

Počínaje daňovým obdobím 2008 byla zavedena jednotná sazba daně ve výši 15 % 

následovně: 

 u odbytného činí daň u výnosů z příspěvků a daň z příspěvků zaměstnavatele 15 % 

(stejně jako dříve u odbytného neobdrţí účastník státní příspěvek a výnos ze státního 

příspěvku); 

 u jednorázového vyrovnání činí daň u výnosů z příspěvků a daň z příspěvků 

zaměstnavatele 15 %; 

 u penzí činí daň u výnosu z příspěvků 15 % a u příspěvku zaměstnavatele je daň 

nulová. 

 

                                                 
40

 Měsíční příspěvek 1500 Kč představuje proto horní hranici příspěvku, do které se ještě moţnost 

daňového zvýhodnění zvyšuje. 
41

 Dle daňové úpravy platné do 1.1.2008 byl příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění  

povaţován za daňový náklad, maximálně však do výše 3% vyměřovacího základu (VZ) zaměstnance. Příspěvek 

zaměstnavatele byl pro zaměstnance osvobozen od daně z příjmů, maximálně však do výše 5% VZ zaměstnance. 

Příspěvek zaměstnavatele nepodléhal odvodům na zdravotní a sociální pojištění aţ do roku 2007, kdy bylo 

osvobození limitováno  % VZ stanoveného výkladem Ministerstva financí. 
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Počet osob penzijně připojištěných pravidelně roste. K  31.12.2010 vykázaly penzijní 

fondy 4 595 342 účastníků. Oproti 31.12.2009 se jedná o navýšení o 125 164 (2,8 %). Na 

konci 1. čtvrtletí roku 2011 počet účastníků oproti konci roku 2010 poklesl o zhruba 22 tisíc 

osob. Prostředky evidované ve prospěch účastníků zaznamenávají stálý nárůst. K 31.12.2010 

bylo na účtech účastníků přes 216 miliard Kč. K 31.12.2009 činil tento údaj 200,2 miliardy 

Kč. Zisk penzijních fondů byl k  31.12.2010 vykázán ve výši 4,57 miliardy Kč, coţ je o 1,97 

miliardy Kč (76 %) více neţ ke stejnému datu roku 2009 (2,60 miliardy Kč). Nejvíce 

prostředků účastníků bylo umístěno v dluhopisech (84 %, oproti roku 2009 to představuje 

nárůst o 2,5 %). Na termínovaných vkladech a účtech bylo spravovaných 7,6 % prostředků (k 

31.12.2009 11,3 %), do akcií směřovalo necelé 1 % (konec roku 2009 1,7 %). Průměrná výše 

měsíčního účastnického příspěvku (bez příspěvku zaměstnavatele) za rok 2010 činila 440 Kč. 

Pohybuje se pod úrovní 2 % průměrné hrubé mzdy a nemůţe tak nabídnout výrazné 

vyrovnání poklesu příjmu při odchodu do důchodu. 

Věkové sloţení účastníků v průběhu let ukazuje Tab. 4.14. Stejně jako v uplynulých 

letech představovala i v loňském roce nejvyšší podíl připojištěných věková  

skupina od 50 do 59 let a nad 60 let.  

Tab. 4.14: Věková skladba účastníků v % 

  18 - 29 let 30 – 39 let 40 – 49 let 50 – 59 let 60 let a více 

k 31. 12. 2010 12,36 21,33 19,16 22,04 25,10 

k 31. 12. 2009 12,61 21,11 19,10 22,94 24,23 

k 31. 12. 2008 12,70 20,60 19,20 24,20 23,40 

k 31. 12. 2007 12,63 19,98 19,74 25,31 22,32 

k 31. 12. 2006 12,60 19,09 20,46 26,91 21,38 

k 31. 12. 2005 11,63 18,35 21,50 28,38 20,14 

  
Obr. 4.1: Věková struktura účastníků penzijního připojištění se státním příspěvkem v % 

k 31.12.2010 

 
Zdroj: www.apfcr.cz 
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Tab. 4.15: Nominální zhodnocení prostředků účastníků penzijního připojištění v jednotlivých 

penzijních fondech v %. 

Název 

penzijního 

fondu 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

                               

AEGON 

PF 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 3,50 2,1 2,11 

Allianz PF - - 8,9 9,1 6 3,8 4,36 3,71 3 3 3 3,11 3,0 3,00 3,00 3,0 

AXA 

penzijní 

fond 

12,8 11,45 11,2 10,1 6,5 4,1 4,25 3,41 3,36 3,1 3,7 2,5 2,2 0,00 2 1,47 

ČSOB PF 

Progres 
0 16,4 8 10,9 7,7 5,62 3,9 4,26 4,3 5,3 5,0 2,3 2,4 0,02 1,00 1,03 

ČSOB PF 

Stabilita 
10,4 10,9 10,3 10,02 6,1 4,2 3,2 3 2,3 4,3 4,0 2,8 2,4 0,05 1,37 1,49 

Generali 

PF 
10,3 10,61 14,6 11,4 5,3 3,6 4,6 4,1 3 3,0 3,81 3,74 4,1 2,00 2,4 2,1 

ING 

penzijní 

fond 

12,8 12,1 11 9,34 6 4,4 4,8 4 4 2,5 4,2 3,6 2,5 0,04 0,1 2,1 

PF České 

pojišťovny 
10,3 9,2 9,6 9,72 6,6 4,5 3,8 3,2 3,1 3,5 3,8 3,3 2,4 0,20 1,2 2,0 

PF České 

spořitelny 
4 8,1 9,05 8,33 4,4 4,2 3,8 3,5 2,64 3,74 4,03 3,04 3,1 0,40 1,28 2,34 

PF 

Komerční 

banky 

9,44 8,36 9,1 9,5 7,2 4,89 4,4 4,63 3,4 3,5 4,0 3,0 2,3 0,58 0,24 2,23 

Zdroj: www.apfcr.cz 

 
Obr. 4.2: Penzijní fondy podle počtu aktivních účastníků k 31.12.2010 

 

Zdroj: www.apfcr.cz 
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Obr. 4.3: Rozložení aktiv penzijních fondů k 31.12.2010 

 

Zdroj: www.apfcr.cz 

 

V současné době je penzijní připojištění jediná moţnost státem podporovaného 

dobrovolného důchodového zabezpečení. V souvislosti s navrhovanou reformou důchodového 

systému je uvaţováno i o změnách v rámci 3. pilíře, tedy penzijního připojištění se státním 

příspěvkem. Zaznívají návrhy na uvolnění regulace investování včetně zrušení hospodaření 

bez ztrát. Státní podpora bude moţná podmíněna vyššími příspěvky neţ doposud. 

Pozitivním trendem v rámci penzijního připojištění je růst počtu osob zapojených do 

tohoto pilíře. Stále však je výše příspěvků poměrně nízká, coţ z tohoto pilíře činí poměrně 

zanedbatelný zdroj budoucích důchodových příjmů. V celém systému penzijního připojištění 

je vhodné zvýšit motivaci pro účast v systému, vyšší participaci zaměstnavatelů a také zvýšit 

motivaci k vyšším příspěvkům jeho účastníkům a to zejména lidem se středními a vyššími 

platy, u nichţ náhrada ve stáří nemůţe být dostatečně pokryta ze základního povinného 

systému. Je také potřebné sniţovat stále přetrvávající nedůvěru v penzijní fondy, poskytovat 

různě zaměřené penzijní plány a podporovat čerpání doţivotních penzí z penzijního 

připojištění. 

4.2.3 Zhodnocení současného systému důchodového zabezpečení v ČR 

Váha důchodového systému v České republice spočívá převáţně na státním PAYG 

systému. Penzijní připojištění se státním příspěvkem nepředstavuje významný zdroj 

důchodových příjmů v ČR. Systém je tedy značně nediverzifikovaný a plně podléhá rizikům 

průběţně financovaných důchodových schémat, která jsou ohroţena zejména nepříznivým 
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demografickým vývojem. Zhoršující se demografická situace dlouhodobě narušuje finanční 

udrţitelnost celého systému starobních důchodů, který nebude moci dostatečně krýt budoucí 

nároky důchodců (za předpokladu, ţe by byla poskytována stejná úroveň náhradového 

poměru jako dnešním důchodcům, případně pokud by byl zachován věk odchodu do důchodu, 

nedošlo by ke zvýšení příjmů do důchodového systému nebo zvýšení míry zdanění 

ekonomicky aktivních generací). Deficitní financování prohlubuje mezigenerační 

nespravedlnost. Další nevýhodu lze spatřovat v nízkém povědomí občanů o nedostatečném 

krytí závazků systému. Systém je vysoce příjmově solidární, míra redistribuce dosahuje 

vysokých hodnot. V systému je nedostatečně zaveden princip zásluhovosti. Vysoká pojistná 

sazba motivuje k vyhýbání se placení pojistného. Na druhé straně je nutné vyzdvihnout určitá 

pozitiva systému, který má dlouhou tradici, je bezpečný a veřejnost mu důvěřuje. Systém je 

jednotný, má vysoké pokrytí, je univerzální a významně omezuje riziko chudoby seniorů. 

Změny systému lze provést parametrickými úpravami. 

Za slabé stránky penzijního připojištění se státním příspěvkem lze povaţovat nízkou 

výši příspěvků účastníků, kdy neexistuje přímá vazba na mzdy, neprovázanost na důchod (ve 

větší míře je vyuţíváno jednorázové vyrovnání místo doţivotní anuity), investiční strategie je 

z důvodu poţadavku zaručeného nezáporného meziročního výnosu extrémně konzervativní. 

Naproti tomu silnou stránkou je poměrně vysoká míra účasti obyvatelstva včetně 

zaměstnavatelů, systém je poměrně bezpečný. 
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5 Popis vybraných modelů vývoje důchodů 

Následující kapitola je zaměřena na popis vybraných prostředků analýzy rizika 

pouţitých v disertační práci a dále na bliţší charakteristiku a popis modelů vývoje důchodů. 

Model starobních důchodů (model 1) slouţí k modelování vývoje průběţně financovaného 

dávkově definovaného důchodového systému, fondový model (model 2) je vyuţíván pro 

fondový příspěvkově definovaný důchodový systém. 

5.1 Vybrané prostředky analýzy rizika 

V této subkapitole je popsána analýza citlivosti, jednofaktorová i scénářová, a dále 

simulace Monte Carlo, jednofaktorová i vícefaktorová. Je pouţita především následující 

literatura: [12], [17], [29], [51]. 

5.1.1 Metoda analýza citlivosti 

Jednofaktorová analýza citlivosti 

V rámci tradičního přístupu zabývajícího se rizikem či nejistotou je vyuţíváno analýzy 

citlivosti, jejímţ výsledkem je zjištění, jak se změní vysvětlovaná proměnná, pokud se změní 

vysvětlující proměnná o jednu jednotku. 

Jednofaktorovou citlivost libovolné hodnoty V na jednotlivé faktory, vyjádřenou jako 

přírůstek, lze stanovit takto, 

VVV faktorfaktor   1 ,         (5.1) 

kde  V    je hodnota libovolné veličiny, 

faktorV je změna celkové hodnoty V  v důsledku růstu faktoru o hodnotu α, 

 faktorV 1    je celková hodnota V při změně faktoru o hodnotu α. 

Scénářová analýza citlivosti 

Dále je v rámci tradiční analýzy vyuţívána analýza scénářů, kdy je obvykle stanoven 

optimistický, neutrální a pesimistický scénář moţného budoucího vývoje. Analýzu scénářů je 

moţné rozšířit o přiřazení pravděpodobnosti ke kaţdému zvolenému scénáři (např. expertním 

přístupem). 

Při posouzení vícefaktorové citlivosti lze přírůstek hodnoty stanovit takto, 

VVV faktorfaktorfaktorfaktor  

,...2,1

,...1,1

,...2,1

,...,         (5.2) 

kde  
...,2,1

...,,

faktorfaktorV   je změna celkové hodnoty V  v důsledku růstu faktorů 1, 

2,… o hodnotu α, β,…, 
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...,2,1

...,,

faktorfaktorV   je celková hodnota V při změně faktorů 1, 2,… o hodnotu α, 

β,…. 

5.1.2 Metoda simulace Monte Carlo 

Rozšíření mnoţství scénářů na tisíc a více s určitým rozloţením pravděpodobnosti 

následně umoţňuje simulační analýza. Simulace je nástroj, pomocí něhoţ se kalkulují scénáře 

modelu opakovaným výběrem hodnot z uţivatelem předdefinovaného rozloţení 

pravděpodobnosti pro náhodné proměnné. 

Simulace lze členit na neparametrické, u nichţ se vychází pouze z řady historických 

dat a nejsou vyţadovány parametry rozdělení pravděpodobnosti a parametrické, u nichţ je 

nutná znalost parametrů rozdělení pravděpodobnosti. Mezi parametrické simulace patří např. 

simulace Monte Carlo, která je ve své nejjednodušší formě představována generátorem 

náhodných čísel uţitečných pro předpovědi, odhady a analýzu rizika. 

Pro řadu veličin je charakteristický náhodný vývoj veličiny v čase a tento průběh bývá 

označován jako stochastický proces (pokud je vývoj veličiny v čase známý, respektive 

předem daný, lze hovořit o tzv. deterministickém procesu), který popisuje pravděpodobnost 

rozdělení hodnoty proměnné v čase. 

Stochastický proces lze popsat diskrétně s aplikacemi při simulacích nebo spojitě 

s vyuţitím při analytickém řešení, kdy jsou hledána řešení pomoci známých vztahů a 

postupných úprav (pokud je postup příliš obtíţný nebo nemoţný, lze pouţít numerické řešení, 

kdy je hledané řešení přibliţné). 

Jednofaktorová simulace 

Jednofaktorová simulace je řešena pomocí stochastických procesů. Existuje řada typů 

stochastických procesů. 

Mezi modely náhodné procházky (random walk) patří Wienerův specifický proces, 

který je základním prvkem ostatních procesů a je definován takto: 

dtzdzzzt  ~~
0 ,        (5.3) 

kde  z~ je náhodná proměnná z normovaného normálního rozdělení  1;0N .  

 dz je Wienerův specifický proces, 

 dt  je časový interval. 

Střední hodnota   0dzE , rozptyl   tdz var , směrodatná odchylka   tdz  . 

Dalším modelem náhodné procházky je geometrický Brownův proces, u něhoţ se 

hodnoty vyvíjejí exponenciálním trendem, a je určen následovně: 
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dzxdtxdx   ,        (5.4) 

kde x  je proměnná,   je přírůstek a   je směrodatná odchylka změny proměnné. 

Rovnici (5.4) lze pro snadnější interpretaci zapsat ve tvaru 

dzdt
x

dx
  .         (5.5) 

Tento proces je vhodný především pro vyjádření výnosu,  uvádí průměrný výnos, 

obvykle za období jednoho roku a   směrodatnou odchylku za rok. 

Další skupinu stochastických procesů tvoří mean reversion procesy, tzv. reverzní 

procesy, u nichţ se náhodné veličiny vrací k dlouhodobé rovnováze. Jsou vyuţívány 

především pro simulaci úrokových sazeb. 

Vícefaktorová simulace 

Při predikci ukazatele determinovaného více náhodnými veličinami je nutné vzít 

v úvahu korelace mezi náhodnými faktory. Existuje-li statistická závislost mezi rezidui 

náhodných procesů jednotlivých ukazatelů, je jednou z moţností provedení generování 

náhodného vektoru prvotních faktorů Tz


podle Choleskeho algoritmu takto, 

,Pez
TT

            (5.6) 

kde  Tz


 je náhodný vektor prvotních faktorů, 

e  je vektor nezávislých proměnných z rozdělení  1;0N ,  

 P   je horní trojúhelníková matice odvozená z kovarianční matice C . 

Vztah mezi touto maticí a kovarianční maticí je následující, 

PPC T  .          (5.7) 
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5.1.3 Predikce na bázi simulace 

Jedním ze záměrů disertační práce je modelování budoucího vývoje průběţně 

financovaného dávkově definovaného důchodového systému v ČR a jeho komparací 

s fondovým příspěvkově definovaným schématem. Pro predikci vývoje veličin systému se 

bude vycházet z analýzy citlivosti, analýzy scénářů, bude vytvořen vhodný model starobních 

důchodů a pojistně-matematický model. Dílčí parametry budou odhadnuty historickým 

přístupem analýzou časových řad slouţících jako vstupní parametry. Stochastický proces bude 

popsán diskrétně s vyuţitím simulací. Aplikace simulace Monte Carlo spočívá ve výpočtu 

kovarianční matice C  a jejím rozkladu dle Choleskeho algoritmu pro vyjádření horní 

trojúhelníkové matice P , dále v generování náhodných proměnných a za pomoci příslušného 

stochastického procesu pro 1000 scénářů bude predikován vývoj náhodných veličin pro n 

kroků simulace (n let účasti v systému). Budou vypočteny poţadované hodnoty pro jednotlivé 

scénáře pro příslušné percentily z mnoţiny simulovaných vzestupně seřazených hodnot, 

následně budou dosaţené výsledky vyhodnoceny a shrnuty. 

5.2 Charakteristika a popis modelu starobních důchodů (Model 1) 

Následující kapitola je věnována vymezení modelu průběţně financovaného dávkově 

definovaného důchodového systému, který je zaloţen na demografické projekci české 

populace do roku 2065 publikované ČSÚ. V této kapitole bylo čerpáno zejména z [2], [27]. 

Pro kaţdý dobře fungující průběţně financovaný systém by měla platit rovnost (z 

dlouhodobého hlediska) mezi příjmy a výdaji tohoto systému. To znamená, ţe potřebné 

prostředky pro výplatu důchodů by měly být plně získávány z příspěvků na důchodové 

pojištění. V modelu 1 tedy platí, ţe vyplácené důchody jsou rovny přijatému pojistnému a 

saldo důchodového systému tS  by mělo být dle rovnice (5.8) z dlouhodobého hlediska 

vyrovnané. 

Saldo důchodového systému je vyjádřeno následovně, 

ttt VýPřS  ,        (5.8) 

přitom  PVÚVCRVPPPř ttt  1 ,     (5.9) 

 tttt RRSALPDVý  ,      (5.10) 

 z čehoţ  ttt sSALSAL   11 ,      (5.11) 

 ttt sVV   11 ,     (5.12) 

   v případě   1 tt gks
,   pak   (5.13) 
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 11 1   ttt gkSALSAL

,   

 11 1   ttt gkVV
. 

Souhrnně platí následující, 

 
       tttttttt RRgkSALPDPVÚVCRgkVPPS   1111 111

, 

kde tS  je saldo důchodového systému v roce t, 

tPř  jsou příjmy důchodového systému v roce t, 

 tVý  jsou výdaje důchodového systému v roce t, 

tPP  je počet pojištěnců v roce t, 

tV   je průměrný vyměřovací základ pro výběr pojistného v roce t, 

CR  je příspěvková sazba, 

ÚV  je úspěšnost výběru, 

PV  jsou provozní výdaje vyjádřené jako podíl na celkových příjmech, 

tPD  je počet důchodců v roce t, 

tSAL  je průměrná hrubá mzda v národním hospodářství vyplácená v roce t, 

 ts   je roční tempo růstu průměrné mzdy v roce t, 

1tg   je tempo růstu produktivity práce v roce t-1, 

  k    je koeficient udávající míru ročního tempa růstu mezd ve vztahu 

k tempu růstu HDP, 

t

t

SAL

P
RR   je náhradový poměr (replacement ratio), 

tP  je průměrná výše důchodu v roce t. 

5.2.1 Předpoklady modelu a vstupní údaje 

Vývoj sociálního pojištění je ovlivněn zejména: 

 ekonomickými parametry (vývoj hrubého domácího produktu, vývoj cen a 

mezd); 

 demografickými parametry (vývoj věkové struktury obyvatelstva daný 

vývojem plodnosti, úmrtnosti a migrace); 

 zaměstnaností (vývoj ekonomické aktivity a nezaměstnanosti). Vliv stárnutí 

populace v ČR se projevuje růstem počtu osob v ekonomicky aktivním věku. 
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Proti tomuto trendu významně působí klesající míra ekonomické aktivity 

(počet ekonomicky aktivních
42

 v dané věkové skupině obyvatel k celkovému 

počtu obyvatel v dané věkové skupině obyvatel).   

Vývoj příjmů systému důchodového pojištění je závislý na vývoji počtu plátců (daný 

vztahem (5.14) nebo (5.15)), vývojem průměrné platby připadající na jednoho pojištěnce, dále 

úspěšností výběru pojistného a velikostí provozních výdajů. Výdajová strana důchodového 

systému je závislá na počtu důchodců, mzdě dosahované před odchodem do důchodu a 

velikostí náhradového poměru. 

Počet pojištěnců lze určit takto, 

   ttt nEAmíraosobyPP
t

  16415 6415  , nebo   (5.14)
 

fPPt  (počátek/konec EA; n ; náhradní doba pojištění),   (5.15) 

 zde EA je ekonomická aktivita, 

  n je nezaměstnanost. 

Úroveň mzdy, resp. vyměřovacího základu v daném roce je dána vztahem (5.11), resp. 

(5.12). Je zaveden předpoklad, ţe tempo růstu vyměřovacího základu je shodné s tempem 

růstu mezd. Roční tempo růstu mezd, resp. vyměřovacího základu ts (5.13) je determinováno 

tempem růstu produktivity práce (reprezentovaného podílem hrubého domácího produktu k 

počtu pojištěnců). Jednoroční zpoţdění tempa růstu produktivity práce v rovnici (5.13) 

znázorňuje situaci, kdy se změna produktivity práce v daném roce projeví na tempu růstu 

mzdy v roce následujícím. 

V rámci základní varianty, ve které nejsou brány v úvahu odchylky a je vycházeno ze 

střední hodnoty, je prováděna analýza citlivosti a scénářová analýza. Jednofaktorovou 

citlivost hodnoty salda důchodového systému na jednotlivé faktory (g, RR, CR, n, k, T) lze 

vyjádřit takto, 

)()()( 1 SPVSPVSPV faktorfaktor   ,     (5.16) 

zde )(SPV  je současná hodnota salda důchodového systému, 

  





54

0

1)(
t

t

t iSSPV ,      (5.17) 

 kde  i   je technická úroková míra (určená ve výši 3 % p.a.), 

  0t   představuje rok 2011,  

                                                 
42

 Ekonomicky aktivní představují zaměstnané a nezaměstnané osoby starší 15 let věku. Nezaměstnaní 

představují skupinu osob bez práce, práci aktivně hledají a jsou schopni do 14 dní do práce nastoupit. 
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     velikost změny faktoru. 

V případě citlivosti salda důchodového systému na příspěvkovou sazbu platí, 

             )(11111)(
54

0

1111 SPViRRgkSALPDPVÚVCRgkVPPSPV
t

t

ttttttt

CR 




  . 

Obdobně to bude platit pro kaţdý další faktor.
 

Ve stochastické variantě je zvolena jedna náhodná proměnná, a to g~ . K modelovému 

popisu jevů náhodně se měnících v čase lze vyuţít náhodné procesy (stochastické procesy). 

Stochastické změny v tempu růstu HDP lze modelovat prostřednictvím náhodné proměnné 1
~ , 

pro kterou lze předpokládat, ţe  1;0~~1 N . Člen 1
~

tg  se vyvíjí v čase náhodně dle 

geometrického Brownova procesu. Tempo růstu HDP lze tedy vyjádřit následovně 

  1~exp~
111  dtdtg
tt  ,      (5.18) 

kde dt   je časový interval, v daném případě 1dt , 

1  je roční střední hodnota tempa růstu HDP, 

1  je roční směrodatná odchylka tempa růstu HDP, 

t1
~  je náhodná proměnná z normovaného normálního rozloţení. 

V následující tabulce 5.1 jsou shrnuty základní vstupní údaje modelu 1. 

Tab. 5.1: Základní vstupní údaje modelu 1 

Název Symbol V letech Hodnota 

Míra ekonomické aktivity 

15-64letých 

 

 

t
EAmíra 6415  

2009 - 2015 70 % 

2016 - 2019 71 % 

2020 - 2024 72 % 

2025 - 2029 73 % 

2030 - 2034 74 % 

2035 - 2065 75 % 

Nezaměstnanost n 

2009 - 2014 7 % 

2015 - 2024 6 % 

2025 - 2065 5 % 

Tempo růstu HDP g 2009 - 2065 3 % 

Koeficient udávající míru 

ročního tempa růstu mezd 

ve vztahu k tempu růstu 

HDP 

k 2009 - 2065 1
43

 

Příspěvková sazba CR 2009 - 2065 28 % 

Úspěšnost výběru ÚV 2009 - 2065 99 % 

Provozní výdaje PV 2009 - 2065 2 % 

Náhradový poměr RR 2009 - 2065 40 % 

Podíl starobních důchodů 

na celkových důchodech 
- 2009 - 2065 75 % 

                                                 
43

 Tzn., ţe tempo růstu mezd je shodné s tempem růstu produktivity práce. 
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5.3 Charakteristika a popis fondového modelu (Model 2) 

V této části bude představen pojistně-matematický stochastický model, který bude 

vytvořen ke zkoumání moţných variant důchodových příjmů členů navrhovaného fondového 

příspěvkově definovaného důchodového plánu. Bylo čerpáno především z [37], [41]. 

V příspěvkově definovaném důchodovém plánu jsou vybrané příspěvky v průběhu 

akumulační fáze investovány. Jsou zvoleny tři základní typy investičních strategií: 

strategie A - investování do českých akcií (blue chip emise) po dobu účasti v systému; 

strategie B – investování prostředků člena příspěvkově definovaného plánu do státních 

dluhopisů po dobu účasti v systému; 

strategie C – kombinovaná investiční strategie představovaná investováním 50 % 

prostředků do akcií a 50 % do státních dluhopisů po dobu účasti v systému. 

 Pro danou investiční strategii bude provedeno tisíc simulací, přičemţ budou vzaty 

v úvahu stochastické změny příslušných výnosů z nashromáţděných příspěvků a úrovně mezd 

jednotlivých členů. Mnoţství naakumulovaných příspěvků po dobu účasti v systému (44 let, 

viz vstupní předpoklady) bude následně pouţito k výplatě doţivotní anuity (důchodu). 

Předpokládá se, ţe příspěvky a investiční příjmy nejsou zdaňovány. Pouţití reálných jednotek 

v této simulaci eliminuje potřebu zahrnovat úpravy o cenovou inflaci. 

Vytvářený důchodový plán bude slouţit k porovnání se současným průběţně 

financovaným a dávkově definovaným důchodovým systémem.  

Konečným výsledkem simulace má být zjištění úrovně důchodových příjmů 

vyjádřených procentem z průměrné mzdy dosaţené před odchodem do důchodu – jedná se 

tedy o průměrný hrubý náhradový poměr, který vychází ze skutečných údajů o průměrných 

výdělcích v dané ekonomice, nebere v úvahu rozšířenou definici náhradového poměru a je 

vyjádřen následujícím vztahem: 

WSAL

P
RR  ,         (5.19) 

kde RR   je náhradový poměr (replacement ratio), 

P   je roční výše doţivotně vypláceného důchodu, 

WSAL  je roční výše hrubé průměrné mzdy dosahované před odchodem do důchodu, 

W  je počet let účasti v systému. 

Doţivotní důchod P  je vyplácen z příspěvků naakumulovaných v průběhu 

příspěvkové periody po dobu W  let. Matematicky je roční výše indexovaného důchodu P 

definována jako 
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x

W

ä

A
P  ,         (5.20) 

kde  WA  jsou celkové naakumulované prostředky po W  letech účasti v penzijním plánu 

před odchodem do důchodu, 

xä  je pojistně-matematická současná hodnota doţivotního důchodu ve výši 1 Kč 

vyplácená na začátku kaţdého roku po odchodu do důchodu a je dána rovnicí (5.21). 

 



 


0 1k
k

xk
x

d

p
ä ,         (5.21) 

kde 
k

kx
xk

l

l
p  představuje pravděpodobnost, ţe se jedinec ve věku x  doţije k  let, 

zde   kxl    je počet doţívajících se věku kx  , 

xl  je počet doţívajících se věku x , 

i  je technická úroková míra (určená v konstantní výši 3 % p.a.). 

Naakumulované příspěvky za W  let jsou vyjádřeny následovně 
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uWW SALrSALECRA ,    (5.22) 

kde  CR  je příspěvková sazba (contribution rate) vyjádřená jako procento roční hrubé 

mzdy, 

E  jsou administrativní výdaje (expense) vyjádřené jako procento z příspěvků 

placených v roce t , 

tSAL  je reálná roční hrubá mzda (salary) vyplácená na konci roku t , určená dle 

(5.11), 

tr  je reálná míra investičního výnosu dosaţená v roce t . 

 

Souhrnně je tedy náhradový poměr zjištěný v modelu 2 stanoven následovně, 
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Během akumulační fáze bude pro simulaci pro investiční strategii A vyuţit jeden druh 

aktiva – akcie, pro investiční strategii B státní dluhopisy a pro třetí investiční strategii budou 

pouţity jak akcie, tak dluhopisy. 

 Pro zjištění reálné míry investičního výnosu 2
~r  v investiční strategii vyuţívající akcie 

bude pouţit Wilkieho autoregresivní stochastický model (viz [41]) ve tvaru 

      1~1~1ln~
2

2

2222222 1


 ttt
rEXPr 

,
   (5.24) 

kde 
t
r2
~  je reálný spojitý akciový výnos v roce t , 

2  je roční střední hodnota  získaná na základě historických hodnot, 

2  je roční směrodatná odchylka  
t
r21ln   získaná na základě historických 

hodnot, 

 je korelační koeficient mezi  a  získaný na základě 

historických hodnot, 

t2
~  je náhodná proměnná z normovaného normálního rozloţení. 

Z rovnice (5.24) je patrné, ţe hodnota  
t
r2
~1ln   závisí na svých předcházejících 

hodnotách, na náhodné chybě stejně jako na její střední hodnotě, směrodatné odchylce a 

korelaci. 

Obdobně bude vyjádřena reálná míra investičního výnosu 3
~r  (viz rovnici (5.25)) 

v investiční strategii B představované investováním do státních dluhopisů, 

      1~1~1ln~
2

2

3333333 1


 ttt
rEXPr     (5.25) 

kde 
t
r3
~  je reálný spojitý výnos dluhopisů v roce t , 

 je roční střední hodnota  
t
r31ln   získaná na základě historických hodnot, 

 je roční směrodatná odchylka  
t
r31ln   získaná na základě historických 

hodnot, 

 je korelační koeficient mezi  
t
r31ln   a  

131ln



t
r  získaný na základě 

historických hodnot, 

t3
~  je náhodná proměnná z normovaného normálního rozloţení. 

 

Základní předpoklady vytvářeného schématu pouţité v simulaci jsou následující: 

 vstupní věk je 21 let, 

 
t
r21ln 

2  
t
r21ln   

121ln



t
r

3

3

3
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 důchodový věk je 65 let, 

 typ člena penzijního plánu představuje svobodný muţ (plně zaměstnaný 

před důchodem), 

 příspěvková sazba je 28 % z hrubých mezd
44

, 

 administrativní výdaje jsou 15 % z úhrnu ročních příspěvků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 Vytvářený důchodový plán by měl slouţit k porovnání se současným průběţně financovaným a 

dávkově definovaným důchodovým systémem. Z toho důvodu byla zvolena příspěvková sazba na úrovni 28% 

(příspěvková sazba současného systému).  
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6 Modelování budoucího vývoje důchodového systému 

V této části práce budou prezentovány výsledky modelů důchodových systémů. V 

modelu 1 je predikován vývoj salda stávajícího průběţně financovaného dávkově 

definovaného důchodového systému do roku 2065, v pojistně-matematickém stochastickém 

modelu 2 jsou prezentovány výsledky variant důchodových příjmů členů příspěvkově 

definovaného fondového důchodového systému.   

 

6.1 Modelování průběţně financovaného dávkově definovaného 

důchodového sytému – model 1 

Tato kapitola je zaměřena na aplikaci modelu 1 popsaného v kapitole 5.2, který je 

zaloţen na demografické projekci české populace do roku 2065 publikované ČSÚ. Model 1 

sleduje vývoj salda stávajícího důchodového systému v daném časovém horizontu. V rámci 

základní varianty, u které se vychází ze střední hodnoty a není počítáno s odchylkou, je 

zjišťována citlivost vývoje salda systému starobních důchodů na vývoj vybraných 

makroekonomických veličin a dále na změny jednotlivých parametrů důchodového systému. 

Následně je provedena scénářová analýza, v rámci které je ukázán vývoj salda důchodového 

systému při změně několika parametrů najednou. V rámci stochastické varianty je do modelu 

1 zavedena náhodná proměnná, a to tempo růstu HDP. 

6.1.1 Vstupní data 

V následující kapitole jsou uvedena vstupní data modelu 1 jak na příjmové tak na 

výdajové straně důchodového systému. 

6.1.1.1 Příjmová strana 

Vývoj příjmů sociálního pojištění je ovlivněn zejména vývojem počtu plátců pojistného a 

jejich sloţením (a tedy i vývojem zaměstnanosti) a vývojem průměrné platby připadající na 

jednoho pojištěnce. Oba tyto ukazatele jsou předurčeny demografickým a sociálně ekonomickým 

vývojem. Dalším faktorem ovlivňujícím výši plateb je úspěšnost výběru pojistného a provozní 

výdaje. 

Počet pojištěnců 

Počet pojištěnců představuje počet osob, které do systému přispívají. Počet pojištěnců 

je v základní variantě modelu vypočítán prostřednictvím ukazatele míry ekonomické aktivity 

15 – 64letých. Jak je patrné z následujícího grafu, míra ekonomické aktivity 15 – 64letých se 
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za posledních 18 let jen velmi mírně sniţuje a pohybuje se mezi 70 aţ 73 %
45

, tento trend je 

moţné očekávat i do budoucna. V modelu je tedy zaveden předpoklad míry ekonomické 

aktivity 15 – 64letých osob ve výši 70 % a jeho pozvolný nárůst aţ na 75 %.  

Obr. 6.1: Vývoj míry ekonomické aktivity v letech 1993 – 2011 EAt 

 

Neaktivní obyvatelstvo ve věku 15+ je neaktivní především z důvodu přípravy na 

budoucí povolání (studium), jedná se o osoby v domácnosti, na mateřské dovolené, osoby 

neaktivní ze zdravotních důvodů, avšak nejvýraznější skupinu zde tvoří osoby pobírající 

starobní či invalidní důchod
46

. 

 Od těchto osob je však nezbytné odečíst nezaměstnané. Následující graf ukazuje 

vývoj nezaměstnanosti v ČR v jednotlivých letech. 

Obr. 6.2: Vývoj míry nezaměstnanosti nt v ČR mezi lety 1993 – 2011 (1. čtvrtletí) 

 

Míra nezaměstnanosti se na počátku 90. let pohybovala kolem 4 %, na konci tisíciletí 

dosahovala jiţ téměř 9 %. V roce 2008 dosáhla opět úrovně 4 %, v následujících letech se 

však projevil prudký dopad ekonomické krize a nezaměstnanost vzrostla v roce 2010 na 7,3 

%. Pro rok 2011 ministerstvo financí spolu s dalšími organizacemi předpokládají 

nezaměstnanost ve výši 7,1 %, do budoucna je předpokládán mírný pokles (viz Tab. 6.1). 

 

                                                 
45

 Celková míra ekonomické aktivity (podíl ekonomicky aktivních k celkové populaci) se v posledních 

letech pohybovala kolem 58,5 %.  
46

 Osoby, které neplatí pojistné, avšak daná doba je jim pro vznik nároku na důchod započítávána 

(náhradní doba pojištění – viz kapitolu 5.2.1.2, jedná se například o poţivatele invalidního důchodu) není třeba 

dále odečítat, neboť jsou jiţ v rámci míry ekonomické aktivity vyloučeny.  
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Tab. 6.1: Predikce vývoje vybraných makroekonomických veličin dle MF v % 

 2011 2012 2013 2014 

Tempo růstu reálného HDP 2 2,8 3,2 3,3 

Průměrná míra inflace (v 

tolerančním pásu ČNB) 
2,1 2,5 2,1 2,2 

Míra nezaměstnanost 7,1 6,8 6,7 6,4 

Tempo růstu mezd 2,2 3,7 4,9 5,9 

Zdroj: www.mfcr.cz (31. kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR 2011 – 

2014) 

MPSV ve své studii „Vývoj základních makroekonomických ukazatelů“ předpokládá 

míru nezaměstnanost ve druhé dekádě 21. století ve výši 6,1 %, následně od roku 2020 jiţ jen 

4,1 %. 

 V modelu je zadán předpoklad postupně se sniţující výše míry nezaměstnanosti ze 7 

% na 6 % od roku 2015 a od roku 2025 je jiţ následně počítáno s nezaměstnaností ve výši 5 

%. 

Údaj počtu pojištěnců vypočtený v modelu na základě výše uvedených předpokladů 

činí pro rok 2009 cca 4 838 000 osob, coţ koresponduje se skutečným počtem pojištěnců 

(v roce 2009 dle ČSSZ 4 909 120 osob) s odchylkou do 1,5 % (dále viz Tab. 6.3). 

Druhý způsob zjištění počtu pojištěnců byl pouţit v citlivostní analýze. Vstupní věk 

ekonomické aktivity je závislý na dosaţeném vzdělání. V Příloze 5 jsou uvedeny absolutní a 

relativní počty osob dle nejvyššího dosaţeného vzdělání. Průměrný věk počátku ekonomicky 

aktivního ţivota představuje zhruba 20 let. Lze ale očekávat zvyšování počtu vysokoškolsky 

vzdělaných osob, tudíţ i zvyšování věku počátku ekonomické aktivity. Konečný věk 

ekonomické aktivity je závislý na zákonem stanoveném věku odchodu do důchodu, který je u 

ţen diferencován dle počtu vychovaných dětí. Je také nutné zmínit, ţe zákonem stanovený 

věk se nemusí rovnat skutečnému věku odchodu do důchodu, který je obvykle niţší (čímţ je 

niţší i počet přispěvatelů do systému). Od takto zjištěného počtu osob je nezbytné odečíst 

nezaměstnané a další osoby, které neplatí pojistné, avšak daná doba je jim pro vznik nároku 

na důchod započítávána (náhradní doba pojištění). Následující graf (Obr. 6.3) porovnává oba 

způsoby stanovení počtu pojištěnců. Je patrné, ţe výsledky jsou obdobné. 
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Obr. 6.3: Porovnání dvou způsobů stanovení počtu pojištěnců v modelu starobních důchodů 

(1. způsob je stanoven dle rovnice 5.14, 2. způsob dle vztahu 5.15) 

 

 

Průměrný vyměřovací základ pro výběr pojistného 

Výše průměrné platby na jednoho pojištěnce je ovlivňována vývojem příjmů 

pojištěnce a tím, zda těchto příjmů dosahují jako zaměstnanci nebo OSVČ. Odlišnost způsobu 

určení vyměřovacího základu u jednotlivých poplatníků byla popsána dříve. Vývoj výše 

průměrného vyměřovacího základu zaměstnance a OSVČ včetně jejich podílu a výši 

průměrné mzdy ukazuje následující graf. Průměrný vyměřovací základ, ze kterého je 

odváděno pojistné, je stabilně niţší neţ průměrná mzda. 

Obr. 6.4: Vývoj výše vyměřovacího základu tV  

 

Zdroj: MPSV, vlastní výpočty. 

V modelu je zaveden předpoklad, ţe vyměřovací základ roste stejným tempem jako 

mzda. Podstata výpočtu vyměřovacího základu, popř. mezd v modelu byla popsána výše. Ve 
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variantě A základního modelu starobních důchodů je zaveden předpoklad 3% růstu HDP, 

tempo růstu mezd je stejné jako tempo růstu produktivity práce ( 1k ). 

Příspěvková sazba 

S účinností od 1. 1.2004 byla zavedena 28% příspěvková sazba, která je také vyuţita v 

modelu.  

Úspěšnost výběru pojistného, provozní výdaje 

Z údajů ČSSZ je moţné předpokládat konstantní 99% míru úspěšnosti výběru po celé 

období. Výše provozních výdajů na základě dat ČSSZ činí dlouhodobě 2 % celkových výdajů. 

V modelu starobních důchodů jsou provozní výdaje taktéţ stanoveny na úrovni 2 %. 

Takovýmto způsobem vypočtené příjmy znázorňují příjmy důchodového pojištění na 

veškeré důchody (starobní, invalidní, pozůstalostní). V tomto modelu je však věnována 

pozornost pouze důchodů starobním, které představují 75 %
47

 celkových důchodů, a proto 

jsou tímto poměrem celkové příjmy upraveny. Vývoj výdajů na celkové důchody a na 

starobní důchody včetně poměru starobních důchodů k důchodům celkovým ukazuje 

následující graf. 

Obr. 6.5: Vývoj výdajů na celkové důchody a na starobní důchody (v tis. Kč), poměr 

starobních důchodů k důchodům celkovým (%) 

   

 
 

                                                 
47

 V předcházející části v Tab. 4.5 bylo ukázáno, ţe tento poměr je zhruba 73,5 %, v modelu je brán 

v úvahu poměr starobních důchodů na celkových důchodech ve výši 75 %, neboť v souladu s demografickou 

prognózou je předpokládán růst počtu osob pobírajících starobní důchod relativně k počtu všech důchodců. 

V EU starobní důchody taktéţ představují v průměru tři čtvrtiny všech penzí. Zbytek činí invalidní penze (9,9 

%), vdovské penze (9,7 %) a ostatní (5,1 %) (http://www.mesec.cz/clanky/evropska_unie_nema_na_duchody/). 
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6.1.1.2 Výdajová strana 

Počet důchodců 

Počet důchodců (v tomto modelu jsou bráni v úvahu pouze důchodci starobní) je dán 

součtem počtu osob nad danou úrovní věkové hranice. 

Průměrná hrubá mzda v národním hospodářství 

Počáteční úroveň průměrné hrubé mzdy a HDP vychází ze skutečných zveřejňovaných 

údajů. V základní variantě je zaveden předpoklad růstu průměrné mzdy na úrovni tempa růstu 

produktivity práce (podíl HDP k počtu pojištěnců). Pro variantu A je v základním modelu 

zaveden předpoklad konstantního tempa růstu HDP 3 % p.a. Ve variantě B je tato hodnota 

zjišťována prostřednictvím simulací.  

Náhradový poměr (replacement ratio – RR) 

Tento poměr vyjadřuje procentní výši důchodu v porovnání se mzdou dosahovanou 

v období ekonomické aktivity. V následující tabulce a grafu je patrné sniţování úrovně 

náhradového poměru. Pokud bychom vzali v úvahu mezinárodní úmluvy, neměl by tento 

poměr klesat pod 40 % (dle stanovených podmínek, viz kap. 2.3.4). I z tohoto důvodu je 

v modelu zaveden předpoklad 40% výše hrubého náhradového poměru. 

Tab.6.2: Relace důchodu ke mzdě 

rok 
průměrný 

důchod
1) 

průměrná mzda 
relace důchodu ke 

mzdě (%) 

hrubá čistá
2) hrubé čisté 

1989 1 598 3 170 2 504 50,4 63,8 

1990 1 731 3 356 2 726 51,6 63,5 

1991 2 176 3 932 3 232 55,3 67,3 

1992 2 413 4 644 3 563 52 67,7 

1993 2 734 5 904 4 682 46,3 58,3 

1994 3 059 7 004 5 484 43,6 55,7 

1995 3 578 8 307 6 446 43 55,5 

1996 4 213 9 825 7 654 42,8 55 

1997 4 840 10 802 8 436 44,8 57,3 

1998 5 367 11 801 9 228 45,4 58,1 

1999 5 724 12 797 10 033 44,7 57 

2000 5 962 13 614 10 660 43,7 55,9 

2001 6 352 14 793 11 583 42,9 54,8 

2002 6 830 15 866 12 432 43 54,9 

2003 7 071 16 917 13 212 41,7 53,5 

2004 7 256 18 041 14 036 40,2 51,7 

2005 7 728 18 992 14 377 40,7 53,8 

2006 8 173 20 219 15 620 40,4 52,3 

2007 8 736 21 694 17 115 40,3 51 
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2008 9 347 23 542 17 912 39,7 52,2 

2009 10 045 25 381 19556 39,6 51,4 
1)

Starobní důchody vyplácené samostatně (bez pozůstalostních). 
2)

Průměrná čistá mzda je průměrná hrubá mzda sníţená o této mzdě odpovídající daň z příjmu a o pojistné 

zdravotního a sociálního pojištění. 

Zdroj: MPSV, ČSÚ. 

 

Obr. 6.6: Vývoj hrubého a čistého náhradového poměru v ČR v letech 1989 – 2009 

 

Pro zjednodušení není brána v úvahu inflace. 

Celý model je zaloţen na řadě předpokladů, je však značně pruţný a měnící se 

podmínky je moţné do modelu průběţně aplikovat. Moţnost ověření si správnosti vstupních 

parametrů je moţné na výsledcích modelu z let 2009 a 2010, kdy jsou jiţ známa skutečně 

dosaţená data.  

Tab. 6.3: Porovnání základních výsledků modelu 1 se skutečností 

  

2009 2010 

model 1 skutečnost rozdíl  model 1 skutečnost rozdíl 

počet starobních 

důchodců 2 110 988 2 071 269 39 719 2 193 598 2 225 908 -32 310 

počet pojištěnců 4 837 830 4 909 120 -71 290 4 825 515 4 829 554 -4 039 
příjmy důchodového 

systému – starobní 

důchody (mld. Kč) 227,10 225,53 1,57 240,68 231,38 9,30 
výdaje důchodového 

systému – starobní 

důchody (mld. Kč) 251,09 248,925 2,16 263,63 253,35 10,28 
SALDO starobních 

důchodů (mld. Kč) -23,99 -23,40 -0,59 -22,95 -21,98 -0,98 
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6.1.2 Výsledky základní varianty 

Cílem této části je kvantifikace moţného budoucího vývoje státního důchodového 

systému na základě modelu 1. V rámci základní varianty je vycházeno ze střední hodnoty, 

nejsou brány v úvahu odchylky. 

Následující graf ukazuje situaci současného systému starobních důchodů. 

Obr. 6.7: Vývoj stávajícího systému starobních důchodů do roku 2065 

 

Dle skutečnosti jiţ v roce 2009 a 2010 dosahoval systém starobních důchodů 

záporných hodnot. V modelu bylo ukázáno, ţe tento negativní trend jiţ zůstane při 

nezměněných podmínkách zachován. V ţádném z následujících 54 letech nebude dosaţeno 

přebytku. Kaţdoroční deficity ve výši zhruba 30 mld. Kč v průběhu druhé dekády 21. století 

budou narůstat na 100 mld. Kč ročně ke konci třetí dekády, kolem roku 2040 by roční deficity 

jiţ dosahovaly hodnoty 300 mld. Kč a dále by prudce rostly aţ k 1 000 mld. Kč ke konci 

sledovaného horizontu. Pokud by tempo růstu HDP bylo 3 % p.a., jak je v modelu 1 

předpokládáno, potom by dluh důchodového systému v roce 2020 dosáhl 1,3 % HDP, v roce 

2030 1,72 % HDP, v roce 2040 2,8 % HDP, v roce 2050 5,3 % HDP a v roce 2065 dokonce 

6,4 % HDP. Deficit v kumulativním vyjádření by v roce 2030 dosahoval 22 % HDP, v roce 

2050 dokonce 65 % HDP, v roce 2060 by jiţ byla překročena hranice 100 % z ročního HDP. 

Výše uvedené je ukázáno v následujícím grafu. 
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Obr. 6.8: Vývoj salda a kumulovaného salda vzhledem k HDP 

 

6.1.3 Analýza citlivosti 

Systém státních starobních důchodů je v této kapitole podroben dílčí analýze citlivosti 

na makroekonomický vývoj či na parametrické změny systému, dále je provedena souhrnná 

analýza citlivosti. Je vycházeno z modelu 1 popsaného v kapitole 5.2. Metodika analýzy 

citlivosti je popsána v kapitole 5.1.1. 

6.1.3.1 Dílčí analýza citlivosti 

a) Analýza citlivosti systému starobních důchodů na makroekonomický vývoj 

Tato část práce je věnována sledování analýzy citlivosti modelu na změny veličin 

makroekonomického vývoje (míra nezaměstnanosti, tempo růstu mezd či HDP a posouzení 

míry vlivu jednotlivých veličin). 

 Citlivost důchodového systému na vývoj nezaměstnanosti 

Míra nezaměstnanosti ovlivňuje počet plátců pojistného, a tím pádem i příjmy 

systému. V základní variantě byla zvolena míra nezaměstnanosti 7 % a postupně klesající aţ 

na 5 %. Optimistickou vizi představuje sníţení nezaměstnanosti po roce 2020 na 4 % (tento 

vývoj například předpokládá MPSV ve své studii „Vývoj základních makroekonomických 

ukazatelů“). Naopak určitým pesimistickým scénářem by bylo zvýšení nezaměstnanosti na 10 

%. Obr. 6.9 nám znázorňuje, ţe citlivost vývoje důchodového systému na změny v mírách 

nezaměstnanosti je velmi malá. V rámci srovnání by saldo starobních důchodů v roce 2050 při 

10% nezaměstnanosti bylo o 48 mld. Kč vyšší a u 4% nezaměstnanosti naopak o 44 mld. Kč 

niţší neţ při 7% míře nezaměstnanosti. V procentním vyjádření salda k HDP se varianty 

v roce 2050 liší o zhruba 0,4 %. Výše uvedené je znázorněno v následujících dvou grafech. 
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Obr. 6.9: Citlivost salda systému starobních důchodů na vývoj nezaměstnanosti 

 

Obr. 6.10: Citlivost salda systému starobních důchodů (% z HDP – dluh systému) na vývoj 

nezaměstnanosti 

 

 Citlivost důchodového systému na vývoj HDP 

Obr. 6.11 ukazuje vývoj kumulovaného salda systému starobních důchodů v závislosti 

na zvolené výši tempa růstu HDP (1 %, 3 %, 5 %). V grafu je vidět značná citlivost 

penzijního systému na změny v tempu růstu HDP. Je patrné, ţe se vzrůstajícím tempem růstu 

HDP (za jinak neměnných okolností) je celkový kumulativní dluh penzijního systému menší. 

Avšak i při zavedení předpokladu 5procentního růstu HDP dosahuje kumulativní saldo na 

konci projekčního horizontu zhruba 90 % HDP. V případě 1% růstu HDP by kumulovaný 

dluh dosahoval 160 % HDP. V roce 2065 dosahuje roční deficit systému starobních důchodů 

vztaţený k HDP pro všechny varianty tempa růstu 5,5 – 6 % HDP.  
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Obr. 6.11: Citlivost kumulovaného salda systému starobních důchodů na vývoj tempa růstu 

HDP (v % z HDP) 

 

 Citlivost důchodového systému na vývoj tempa růstu mezd 

Z obr. 6.12 je patrná poměrně velká citlivost vývoje salda systému starobních důchodů 

na vývoj tempa růstu mezd v ekonomice. Základní varianta předpokládá tempo růstu mezd 

shodné s tempem růstu produktivity práce ( 1k ). Dále je uvaţováno s růstem mezd ve výši 

2/3 a 1/2 výše tempa růstu produktivity práce ( 32k , 21k ). Dle výsledků dosaţených 

v modelu starobních důchodů lze konstatovat, ţe zhruba do 20. let poskytují všechny tři 

varianty přibliţně stejné výsledky. Od 30. let je patrné, ţe vyšší tempo růstu mezd vede ke 

stále větším deficitům důchodového systému. V případě 1k  systém dosahuje v roce 2065 

deficitu téměř 1 100 mld. Kč, v případě  21k  dosahuje deficit „pouhých“ 460 mld. Kč. 

Tento vývoj je vzhledem k očekávané demografické situaci logický. Na jedné straně 

sice vyšší růst mezd zvyšuje absolutní velikost vybraných příspěvků do systému, avšak na 

straně druhé představuje vyšší průměrná mzda také vyšší základ determinující velikost 

důchodu (pokud bude stále zachovávána konstantní výše náhradového poměru). V situaci 

stárnutí populace tento faktor převýší pozitivní vliv vyšších příspěvku, čímţ bude docházet 

k prohlubování deficitů a kumulování dluhu. 

Obr. 6.12: Citlivost salda systému starobních důchodů na vývoj tempa růstu mezd 
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Obdobných způsobem se vyvíjí saldo systému v poměru k HDP, jak ukazuje 

následující graf (v případě nejniţšího tempa růstu mezd dosahuje deficit důchodového 

systému v roce 2065 zhruba 2,5 % HDP, v případě nejvyššího tempa růstu mezd by činil 

deficit jiţ zhruba 6 % HDP). 

Obr. 6.13: Citlivost salda systému starobních důchodů na vývoj tempa růstu mezd (v % HDP) 

 

b) Analýza citlivosti systému starobních důchodů na změny parametrů systému 

Důchodový systém byl od roku 1997 v deficitu, mezi lety 2004 a 2008 bylo 

dosahováno přebytků, následující roky jiţ opět byly představovány deficity. Jak nám model 

starobních důchodů ukázal, ani budoucí vývoj nebude představovat zlepšení situace, spíše 

naopak. Systém je však třeba uvést do stavu finanční rovnováhy. Na změny vnějších 

parametrů ovlivňujících důchodový systém (zejména na změny v demografické struktuře 

populace a změny v ekonomické aktivitě populace) je třeba reagovat úpravou parametrů 

přímo generujících příjmy a výdaje systému. Jde především o příspěvkové sazby, věkovou 

hranici pro odchod do důchodu a vztah důchodu a mzdy a v neposlední řadě o způsob 

indexace penzijních dávek (mzdová indexace, cenová indexace nebo kombinace obou 

způsobů).  

V této části práce bude na modelu starobních důchodů rozebrána citlivost systému 

starobních důchodů na parametrické změny současného systému (změna věku odchodu do 

důchodu, příspěvková sazba, náhradový poměr, indexace důchodů). 

 Zvyšování oficiálního věku odchodu do důchodu 

V rámci hledání úspor v penzijních systémech lze zvyšovat věk odchodu do důchodu, 

coţ je často pouţívaná úprava v mnoha vyspělých zemích, jak bylo popsáno v kapitole 3. 

Pro variabilní určení věku odchodu do důchodu je pro výpočet počtu pojištěnců 

vycházeno z funkční závislosti fPPt  (počátek/konec ekonomické aktivity; nezaměstnanost 

n ; náhradní doba pojištění). 
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Pozvolný nárůst věku odchodu do důchodu 

V této variantě je předpokládáno postupné zvyšování skutečného věku odchodu do 

důchodu ze 61 let v současnosti na 68 let postupně ve zlomových letech 2013, 2017, 2024, 

2031, 2036, 2045 a 2056. Toto postupné zvyšování skutečného věku odchodu do důchodu je 

stanoveno s ohledem na nereálnost skokové změny o celkem 7 let. Vývoj systému je 

znázorněn na obr. 6.14. Ukazuje se, ţe ani takto nastavený systém nedosahuje v ţádném 

z roků přebytků. Kolem roku 2030 by dosáhl systém deficitu ve výši 100 mld. Kč (o 4 roky 

později oproti základní variantě), v roce 2050 jiţ téměř 460 mld. Kč a na konci projekčního 

horizontu by deficit dosahoval 800 mld. Kč, coţ je zhruba o 300 mld. méně neţ v základní 

variantě (stávající stav). Kumulativní dluh systému je oproti základní variantě o téměř 6 300 

mld. Kč niţší. 

Obr. 6.14: Vývoj systému starobních důchodů při pozvolném zvýšení důchodového věku 

 

Rychlejší nárůst věku odchodu do důchodu 

Následující graf znázorňuje situaci, kdy by se důchodový věk zvýšil mezi lety 2009 – 

2019 postupně na 65 let, od roku 2020 by byl 66 let, od roku 2030 67 let a od roku 2040 68 

let. 

Obr. 6.15: Vývoj systému starobních důchodů při rychlejším zvýšení důchodového věku 
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Za jinak neměnných podmínek by bylo v systému dosahováno přebytků, které by se 

udrţovaly aţ do roku 2023. Potom by se i takto nastavený systém začal propadat do stále se 

zvyšujících deficitů. Kumulativní deficit by byl oproti základní variance v roce 2065 niţší o 

9 500 mld. Kč. Saldo systému ve vztahu k HDP (včetně kumulativního salda, které je od roku 

2017 do roku 2032 kladné) je vyjádřeno v následujícím grafu (pro větší přehlednost je vývoj 

na časové ose zaznamenán do roku 2050). 

Obr. 6.16: Vývoj salda a kumulovaného salda důchodového systému (% z HDP) 

 

Vliv stanovení věku odchodu do důchodu lze znázornit porovnáním obou variant 

parametrické změny důchodového věku (pozvolnější nebo rychlejší zvýšení důchodového 

věku) se základní variantou (stávající stav), jak je znázorněno na následujícím grafu. 

Obr. 6.17: Porovnání sald systému starobních důchodů při různých úrovních věku odchodu do 

důchodu 

 

Následující graf ukazuje, jaký by musel být věk odchodu do důchodu, aby byl státní 

důchodový systém dlouhodobě vyrovnaný. Tato analýza je postavena na výchozích 

předpokladech základní varianty, jediným parametrem, který se mění, je důchodový věk. 
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Obr. 6.18: Znázornění vývoje důchodového věku zajišťující dlouhodobou rovnováhu systému 

starobních důchodů 

 

Důchodový věk by musel neustále růst, pro vyrovnanost systému by byl v roce 2065 

nezbytný věk odchodu do důchodu přes 75 let. 

Z předchozího je evidentní, ţe důchodový věk představuje značně mocný a efektivní 

nástroj v rukou vlády. Není však příliš pravděpodobné, ţe by se problémy státního 

důchodového systému daly vyřešit pouhým ovlivňováním tohoto věku. 

 Změna příspěvkové sazby 

Změnou příspěvkové sazby je moţné primárně ovlivnit velikost příjmů penzijního 

systému. Obr. 6.19 znázorňuje vývoj salda starobních důchodů při různých úrovních 

příspěvkové sazby. V případě extrémně vysoké příspěvkové sazby (CR = 40 %) by systém 

byl aţ do roku 2039 přebytkový, rozdíl mezi příjmy a výdaji v kumulativním vyjádření by byl 

přebytkový dokonce aţ do roku 2050. V roce 2065 by deficit vzhledem k HDP činil jen 3 %, 

coţ je téměř o 3 % méně, neţ dle současného stavu (CR = 28 %), v kumulativním vyjádření 

by deficit vzhledem k HDP dosahoval 40 % (o 80 % méně oproti současnému stavu).  

Obr. 6.19: Vývoj salda systému starobních důchodů při různých úrovních příspěvkové sazby 

 

 

 

55

60

65

70

75

80

2
0
0

9

2
0
1

1

2
0
1

3

2
0
1

5

2
0
1

7

2
0
1

9

2
0
2

1

2
0
2

3

2
0
2

5

2
0
2

7

2
0
2

9

2
0
3

1

2
0
3

3

2
0
3

5

2
0
3

7

2
0
3

9

2
0
4

1

2
0
4

3

2
0
4

5

2
0
4

7

2
0
4

9

2
0
5

1

2
0
5

3

2
0
5

5

2
0
5

7

2
0
5

9

2
0
6

1

2
0
6

3

2
0
6

5

-1 400

-1 200

-1 000

-800

-600

-400

-200

0

200

2
0
0

9

2
0
1

2

2
0
1

5

2
0
1

8

2
0
2

1

2
0
2

4

2
0
2

7

2
0
3

0

2
0
3

3

2
0
3

6

2
0
3

9

2
0
4

2

2
0
4

5

2
0
4

8

2
0
5

1

2
0
5

4

2
0
5

7

2
0
6

0

2
0
6

3

2
0
6

6

m
ld

. 
K

č
 

CR = 25%

CR = 28%

CR = 30%

CR = 35%

CR = 40%



121 

 

Obr. 6.20: Vývoj salda systému starobních důchodů při různých úrovních příspěvkové sazby (v 

% HDP) 

 

V následujícím grafu je zachycen vývoj příspěvkové sazby zajišťující dlouhodobou 

finanční udrţitelnost systému starobních důchodů (za podmínky zafixování všech ostatních 

parametrů na stejné úrovni). Pro zajištění vyrovnanosti systému by byl nutný nepřetrţitý růst 

příspěvkové sazby, 40% hranice by dosáhla v roce 2040, v roce 2050 by jiţ musela být 52 %, 

v roce 2060 56 %. 

Obr. 6.21: Vývoj příspěvkové sazby, která by zajišťovala dlouhodobou finanční rovnováhu 

 

Je však nutné zmínit, ţe příspěvková sazba je chápána jako daň z práce, coţ můţe 

motivovat ke snahám vyhnutí se práci nebo ke sníţení nabídky práce
48

 a zvýšení podílu šedé 

ekonomiky. Mohlo by to vést k větší nezaměstnanosti a tím pádem i niţšímu výběru 

pojistného. Navíc v porovnání s členskými zeměmi OECD (průměrná výše pojistné sazby se 

tam pohybuje kolem 20 %) máme jednu z nejvyšších pojistných sazeb. Není proto ani 

prakticky moţné vyřešit problémy českého důchodového systému pouze pomocí úprav 

příspěvkové sazby. 

 

                                                 
48

 Některé simulace ukázaly [2], ţe zavedení dodatečné 15% daně ze mzdy můţe způsobit přesun aţ 30 

% nabídky práce z oficiálního do šedého sektoru, coţ by se odrazilo sníţením tempa ekonomického růstu asi o 1 

% ročně. 

 

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

2
0
0

9

2
0
1

2

2
0
1

5

2
0
1

8

2
0
2

1

2
0
2

4

2
0
2

7

2
0
3

0

2
0
3

3

2
0
3

6

2
0
3

9

2
0
4

2

2
0
4

5

2
0
4

8

2
0
5

1

2
0
5

4

2
0
5

7

2
0
6

0

2
0
6

3

2
0
6

6

%
 z

 H
D

P
 

CR = 25%

CR = 28%

CR = 30%

CR = 35%

CR = 40%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2
0
0

9

2
0
1

1

2
0
1

3

2
0
1

5

2
0
1

7

2
0
1

9

2
0
2

1

2
0
2

3

2
0
2

5

2
0
2

7

2
0
2

9

2
0
3

1

2
0
3

3

2
0
3

5

2
0
3

7

2
0
3

9

2
0
4

1

2
0
4

3

2
0
4

5

2
0
4

7

2
0
4

9

2
0
5

1

2
0
5

3

2
0
5

5

2
0
5

7

2
0
5

9

2
0
6

1

2
0
6

3

2
0
6

5



122 

 

 Sníţení průměrného náhradového poměru 

Další moţností při hledání úspor v důchodovém systému představuje sníţení úrovně 

průměrného náhradového poměru. 

V obr. 6.22 je znázorněna citlivost vývoje salda systému starobních důchodů na 

různou úroveň náhradového poměru. Pokud by důchody dosahovaly 35 % původní průměrné 

mzdy získané v období ekonomické aktivity, systémy by dosahoval přebytků pouze do roku 

2015, poté uţ by následovaly deficity, které by dosahovaly ke konci projekčního horizontu 

zhruba 3 % HDP. Výraznějších přebytků aţ do roku 2037 by bylo dosahováno v případě 30% 

náhradového poměru, v kumulativním vyjádření by byl systém přebytkový aţ do roku 2044. 

Obr. 6.22: Citlivost salda systému důchodového pojištění na velikost náhradového poměru 

 

 

Obr. 6.23: Vývoj náhradového poměru zajišťující dlouhodobou finanční rovnováhu 

 

Z obr. 6.23 je evidentní, ţe k zajištění vyrovnanosti sytému starobních důchodů 

pouhou úpravou náhradového poměru by bylo nezbytné jeho výši sniţovat. Ve třetí a čtvrté 

dekádě by se náhradový poměr pohyboval kolem 30 %, po roce 2040 by dále klesal aţ ke 20 

% v posledních 15 letech sledovaného horizontu, coţ by znamenalo výrazné sníţení ţivotní 

úrovně důchodců. 
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 Změna indexace důchodů 

Pro zjištění budoucího vývoje systému starobních důchodů je rovnice (5.10) upravena 

do tvaru tt

t

t
ttt PPD
SAL

P
SALPDVý  . Byl zaveden předpoklad konstantní míry inflace 

2,5 %. 

Obr. 6.24 ukazuje předpokládaný vývoj ročních deficitů státního důchodového 

systému v závislosti na způsobu indexace důchodu. „Nejlevnějším“ způsobem se jeví 

indexace cenová, roční deficity důchodového systému dosahují 2,5 – 3 % HDP kolem roku 

2065. Naopak do největších dluhů přivádí důchodový systém indexace cenová + 2/3 růstu 

mezd. Za těchto podmínek dosahují roční deficity ke konci projekčního horizontu kolem 20 % 

HDP. 

Obr. 6.24: Vývoj deficitu systému starobních důchodů dle indexace důchodu (v % HDP) 

 
 

Vztah způsobu indexace a náhradového poměru je ukázán na následujícím grafu. Jak 

jiţ bylo řečeno v teoretické části, mzdová indexace zachovává výši náhradového poměru, 

naopak při cenová indexaci dochází k jejímu poklesu. 

Obr. 6.25: Výše náhradového poměru v závislosti na způsobu indexace 
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c) Souhrnná analýza citlivosti salda důchodového systému na faktory vyjádřené 

v procentech 

V Tab. 6.4 a Obr. 6.26 jsou uvedeny citlivosti salda důchodového systému na změny 

jednotlivých faktorů (jak se změní hodnota salda důchodového systému, pokud se faktor 

změní o jedno procento). 

Tab. 6.4: Vliv faktorů na přírůstek současné hodnoty salda důchodového systému 

 faktorSPV   

alfa 
 faktorSPV   

n  g CR RR 
-0,02 26,473 154,732 -271,067 415,546 

-0,01 13,311 77,956 -136,215 208,816 

0,00 0 0 0 0 
0,01 -13,328 -78,893 136,214 -208,817 

0,02 -26,807 -159,536 273,792 -419,722 

 

Obr. 6.26: Citlivost salda důchodového systému na jednotlivé faktory 

 
 

Z Obr. 6.26 je patrné, ţe důchodový systém je pozitivně ovlivněn výší příspěvkové 

sazby. Ostatní faktory pak působí na důchodový systém negativně, tzn., ţe s rostoucí 

hodnotou faktoru se finanční situace systému zhoršuje. Nejvyšší citlivost je vykazována u 

náhradového poměru a příspěvkové sazby, nejniţší u míry nezaměstnanosti. 

6.1.3.2 Scénářová analýza - komplexní změna parametrů stávajícího systému 

Změnu důchodového systému, jak jiţ bylo naznačeno v předcházející kapitole, není 

moţné provést pouhou změnou jednoho vnitřního parametru. Ţádná jednoparametrová 

reformní strategie není schopna vyřešit hrozící dlouhodobou finanční nerovnováhu systému 

uspokojivým a přijatelným způsobem. Na nepříznivou situaci státního důchodového systému 

je moţné reagovat změnou několika parametrů důchodového sytému najednou, coţ bude 

ukázáno na modelu starobních důchodů v tzv. komplexní variantě. 
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Základní makroekonomický rámec je shodný se základní variantou. Dále je zaveden 

předpoklad výše náhradového poměru 35 %, příspěvková sazba 30 % a zvýšení věku odchodu 

do důchodu odpovídající rychlejší variantě nárůstu uvedené v kapitole 6.1.3.1. Vývoj takto 

upraveného systému je znázorněn na následujícím grafu. 

Obr. 6.27: Vývoj systému starobních důchodů v tzv. komplexní variantě 

 

Z grafu je patrné, ţe by souhrn několika parametrických opatření zajistil kaţdoroční 

přebytky aţ do roku 2044. Takto nastavený systém starobních důchodů by vytvořil obrovské 

kladné kumulativní saldo (v roce 2040 dokonce přes 2 100 mld. Kč, coţ by činilo 23 % HDP). 

Od roku 2057 by i toto kumulativní saldo dosahovalo záporných hodnot, jak ukazuje Obr. 

7.23. Deficit by byl v roce 2065 o 640 mld. Kč niţší, v kumulativním vyjádření dokonce o 18 

000 mld. Kč, neţ v základní variantě. Úspory oproti základní variantě jsou tedy značné. 

Porovnání salda komplexního přístupu se základní variantou ukazuje Obr. 6.29. 

Obr. 6.28: Vývoj systému starobních důchodů (saldo, kumulativní saldo) v tzv. komplexní 

variantě v % HDP 

 

 

 

 

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

2 000
2

0
1

1

2
0
1

4

2
0
1

7

2
0
2

0

2
0
2

3

2
0
2

6

2
0
2

9

2
0
3

2

2
0
3

5

2
0
3

8

2
0
4

1

2
0
4

4

2
0
4

7

2
0
5

0

2
0
5

3

2
0
5

6

2
0
5

9

2
0
6

2

2
0
6

5

m
ld

. 
K

č
 PŘÍJMY

VÝDAJE

SALDO

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

2
0
1

1

2
0
1

4

2
0
1

7

2
0
2

0

2
0
2

3

2
0
2

6

2
0
2

9

2
0
3

2

2
0
3

5

2
0
3

8

2
0
4

1

2
0
4

4

2
0
4

7

2
0
5

0

2
0
5

3

2
0
5

6

2
0
5

9

2
0
6

2

2
0
6

5%
 H

D
P

 Saldo

Kumulované

saldo



126 

 

Obr. 6.29: Porovnání salda systému starobních důchodů v základní a komplexní variantě 

 

6.1.4 Výsledky stochastické varianty 

V rámci stochastické varianty je do modelu 1, popsaného v kapitole 5.2, zavedena 

náhodná proměnná, a to tempo růstu HDP. Pouţitá metodika je popsána v kapitole 5.1.2. 

V následujícím grafu (Obr. 6.30) jsou znázorněny jednotlivé percentily salda 

důchodového systému zjištěné ve stochastické variantě, medián je porovnán se základní 

variantou. Nasimulované hodnoty mediánu tempa růstu HDP se výrazněji neodlišují od 

deterministicky stanoveného předpokladu tempa růstu HDP, proto se ani celková salda 

penzijního systému výrazněji neliší. 

Obr. 6.30: Porovnání salda penzijního systému základní a stochastické varianty 
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investovány, přičemţ jsou zvoleny 3 investiční strategie (investování prostředků pouze do 

akcií, pouze do dluhopisů, případně do obou těchto instrumentů). Je stanovován náhradový 

poměr pro jednotlivé investiční strategie. Vývoj náhodných veličin (investiční výnos, tempo 

růstu HDP) je predikován na bázi simulační techniky Monte Carlo popsané v kapitole 5.1.2. 

6.2.1 Vstupní data a odhad parametrů 

Potřebná vstupní data byla získána na základě úmrtnostních tabulek České republiky 

pro muţe (resp. ţeny) v roce 2010, dále na základě historických dat tempa růstu reálného 

HDP získaných z Českého statistického úřadu. Spojitý reálný investiční výnos českých akcií 

byl zjištěn z průměrných ročních hodnot indexu PX na Burze cenných papírů Praha, spojitý 

reálný investiční výnos státních dluhopisů byl zjištěn na základě historických dat průměrných 

ročních reálných výnosů získaných z údajů České národní banky. 

Důchodovému věku 65x  let pro muţe odpovídá pojistná současná hodnota ve výši 

1836,1260 a 49
. Tato částka znamená, ţe pokud by chtěl jedinec získávat důchod ve výši 1 

Kč ročně od 65 let věku aţ do smrti, musí mít za svůj pracovní ţivot nakumulováno 12,1836 

Kč ve formě příspěvků očištěných od administrativních výdajů.  

Na základě historických dat tempa růstu reálného HDP v letech 1996 – 2010 bylo 

zjištěno, ţe střední hodnota reálného tempa růstu HDP 0265,01   a směrodatná odchylka

02937,01  . 

Během akumulační fáze v rámci investiční strategie A je pro simulaci vyuţit jeden 

druh aktiva – akcie. Spojitý reálný investiční výnos českých akcií byl zjištěn z průměrných 

ročních hodnot indexu PX (cenový index blue chip emisí, přičemţ index PX převzal historii 

indexu PX 50) na Burze cenných papírů Praha za období od roku 1996 do roku 2010
50

. Odhad 

střední hodnoty  (veličina 2 ) byl zjištěn na úrovni 03626,0  a směrodatná odchylka 

2  = 25194,0 , coţ odráţí volatilní povahu akciového výnosu v ČR. Korelační koeficient 2  

mezi řadou historických dat  
t
r21ln   a shodnými hodnotami časově zpoţděnými  

121ln



t
r  

činí 06615,0 . 

                                                 
49

 Pro ţenu činí tato hodnota 33523,1460 a .
 

50
 Byl zjištěn průměr hodnot 











365

ln
t

t

P

P
, kde tP  je hodnota indexu PX v den t  a 365tP  je hodnota 

indexu PX před rokem. 

 
t
r21ln 
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V rámci investiční strategie B je během akumulační fáze pro simulaci vyuţit jeden druh 

aktiva – státní dluhopisy. Na základě historických dat průměrných ročních reálných výnosů 

mezi lety 1996 – 2010 byl zjištěn odhad střední hodnoty  na úrovni 0,02124 a směrodatné 

odchylky 3  na úrovni 0,01604, coţ odráţí stabilní povahu těchto instrumentů. Korelační 

koeficienty 3  mezi řadou historických dat )1ln( 3t
r a shodnými hodnotami časově 

zpoţděnými )1ln(
13 


t
r činí -0,04197.   

Ukazatel WA  je determinován náhodnými ukazateli tg
~ ,  a . Při 

jeho predikci je tedy nutné vzít v úvahu korelace mezi náhodnými faktory. V rámci strategie 

A byla korelace mezi řadou historických hodnot reálného tempa růstu HDP tg
~  a spojitého 

akciového výnosu  v letech 1996 aţ 2010 zjištěna ve výši 71346,0 . V rámci 

strategie B byla korelace mezi řadou historických hodnot reálného tempa růstu HDP a 

 zjištěna ve výši -0,49668. V rámci strategie C byla zjištěna korelační matice R 

mezi hodnotami tg
~ ,   a  v následujícím tvaru

  
 





















103154,049668,0

03154,0171346,0

49668,071346,01

. 

 Tyto vysoké hodnoty pro všechny investiční strategie naznačují, ţe zde existuje 

statistická závislost mezi rezidui náhodných procesů jednotlivých ukazatelů. Je tedy nutné 

provést generování náhodných vektorů prvotních faktorů  3,2,1~ iprozi  dle Choleskeho 

algoritmu popsaného výše. 

Vzorce (5.18), (5.23) a (5.24) je tedy nutné modifikovat na 

  1~exp~
111  dtzdtg tt  ,       (6.1) 

      
t

zrr
tt 2

2

2222222
~1~1ln~1ln

1





,    (6.2) 

      
t
zrr

tt 3

2

3333333
~1~1ln~1ln

1





.    (6.3) 

Po dosazení odhadnutých parametrů lze psát 

  1~02937,00265,0exp~
1  tt zg , 

ttt
zrr 2
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22
~06615,0125194,0]03626,0)~1[ln(06615,003626,0)~1ln(

1
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ttt
zrr 3
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1


 . 

3

)~1ln( 2t
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6.2.2 Výsledky simulace pro jednotlivé investiční varianty 

V této části práce jsou prezentovány výsledky simulací vycházející z pouţití 

stochastického pojistně-matematického modelu popsaného výše. Bylo vygenerováno 1000 

scénářů moţného vývoje tempa růstu reálného HDP, reálného akciového výnosu a reálných 

výnosů dluhopisů a na základě těchto propočtů byly dále zjištěny hodnoty mezd pro 

jednotlivé kroky a doţivotní důchodové dávky vyplácené z naakumulovaných příspěvků pro 

zvolenou investiční strategii. 

Na základě výše uvedeného byl proveden odhad náhradového poměru dle stanovených 

předpokladů pro tři investiční strategie plně fondového systému, do nějţ jsou odváděny 

příspěvky z hrubé mzdy. Investiční strategie A je představovaná moţností investovat 

prostředky vkládané do fondového systému pouze do českých akcií, strategie B do státních 

dluhopisů a strategie C je představovaná smíšenou investiční strategii, kdy 50 % prostředků je 

investováno do akcií a 50 % do státních dluhopisů. 

Výsledné hodnoty simulace rozdělení pravděpodobnosti a tedy predikce ukazatele 

tempa růstu reálného HDP ukazují následující grafy.  

Obr. 6.31: Predikce vývoje střední hodnoty tempa růstu reálného HDP v průběhu 

následujících 44 let 

 

Hodnoty v Obr. 6.31 představují průměrnou hodnotu tempa růstu reálného HDP 

získanou z tisíce nasimulovaných hodnot pro kaţdý krok simulace. Na Obr. 6.32 a 6.33 je 

znázorněna predikce rozdělení pravděpodobnosti tempa růstu HDP. 
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Obr. 6.32: Predikce rozdělení pravděpodobnosti tg  dle kvantilů 

 
Obr. 6.33: Predikce rozdělení pravděpodobnosti tg dle predikovaných let 

 

6.2.2.1 Strategie A 

Strategie A je představována moţností investování vkládaných prostředků do českých 

akcií během celé 44leté periody. Výsledné hodnoty pro spojitý akciový výnos jsou 

ukázány v Obr. 6.34, 6.35 a 6.36. 

Obr .6.34: Predikce vývoje průměrného reálného spojitého akciového výnosu 
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Hodnoty v Obr. 6.34 představují průměrnou hodnotu reálného spojitého akciového 

výnosu získanou z tisíce nasimulovaných hodnot pro kaţdý krok simulace. 

Obr. 6.35: Predikce rozdělení pravděpodobnosti )~1ln( 2t
r  dle kvantilů 

 
 

Obr. 6.36: Predikce rozdělení pravděpodobnosti )~1ln( 2t
r dle predikovaných let 

 
 

V Tab. 6.5 jsou prezentovány vypočtené hodnoty doţivotně vyplácené penzijní dávky 

vyjádřené jako procento z konečné mzdy (náhradový poměr) pro jednotlivé percentily 

výsledného rozloţení tisíce pozorování. V Obr. 6.37 je znázorněno rozloţení 

pravděpodobnosti náhradového poměru. 
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87,51 % Druhý kvartil (medián) 

103,25 % Třetí kvartil  

136,75 % 95 % 

292,49 % maximum 

 

Obr. 6.37: Rozložení pravděpodobnosti náhradového poměru v rámci investiční strategie A 

 
 

Dle zjištěných údajů lze očekávat důchodové příjmy na úrovni 87 % konečné mzdy 

s pravděpodobností 50 % (viz řádek pro druhý kvartil v Tab. 6.5). Oproti současnému 

průběţně financovanému důchodovému systému sociálního důchodového pojištění je tento 

průměrný hrubý náhradový poměr vyšší o 47 %. Z tabulky je dále patrná značná variabilita 

moţných dosahovaných důchodových příjmů jednotlivců, které se pohybují od 37 % do 292 

% úrovně mzdy před odchodem do důchodu. 

6.2.2.2 Strategie B 

V této variantě jsou prostředky zhodnocovány investováním do státních dluhopisů. 

Výsledné hodnoty predikce vývoje reálného spojitého dluhopisového výnosu jsou znázorněny 

na následujících Obr. 6.38, 6.39 a 6.40. 

Obr. 6.38: Predikce vývoje průměrného reálného spojitého dluhopisového výnosu 
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Obr. 6.39: Predikce rozdělení pravděpodobnosti )~1ln( 3t
r  dle kvantilů 

 
 

 

Obr. 6.40: Predikce rozdělení pravděpodobnosti )~1ln( 3t
r dle predikovaných let 

 
V Tab. 6.6 jsou prezentovány vypočtené hodnoty doţivotně vyplácené penzijní dávky 

vyjádřené jako procento z konečné mzdy pro jednotlivé percentily výsledného rozloţení tisíce 

pozorování. V Obr. 6.41 je znázorněno rozloţení pravděpodobnosti náhradového poměru. 
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Obr. 6.41: Rozložení pravděpodobnosti náhradového poměru v rámci investiční strategie B 

 

Dle zjištěných údajů lze očekávat důchodové příjmy na úrovni 63,42 % konečné 

mzdy s pravděpodobností 50 % (viz řádek pro druhý kvartil v Tab. 6.6). Oproti současnému 

průběţně financovanému důchodovému systému sociálního důchodového pojištění je tento 

průměrný hrubý náhradový poměr vyšší o zhruba 20 %. Z tabulky je dále patrná značná 

stabilita moţných dosahovaných důchodových příjmů jednotlivců, které se pohybují od 42,76 

% do 64,16 % mzdy dosahované před odchodem do důchodu. 

6.2.2.3 Strategie C 

Varianta C představuje smíšenou investiční strategii, kdy jsou prostředky z 50 % 

investovány do akcií a z 50 % do státních dluhopisů po celou dobu akumulační fáze. 

Výsledné hodnoty náhradového poměru jsou zachyceny na Obr. 6.42. 

Obr. 6.42: Rozložení pravděpodobnosti náhradového poměru pro investiční strategii C 

 

 

Výsledné hodnoty náhradového poměru pro jednotlivé percentily výsledného 

rozloţení tisíce pozorování jsou uvedeny v Tab. 6.7. 
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Tab. 6.7:  Náhradový poměr pro jednotlivé percentily v rámci investiční strategie C 

Náhradový poměr Percentily 

52,40 % minimum 

60,78 % 5. percentil 

67,96 % První kvartil 

75,07 % Druhý kvartil (medián) 

83,53 % Třetí kvartil 

99,46 % 95. percentil 

141,3 % maximum 

V případě smíšené investiční strategie lze dle zjištěných údajů očekávat důchodové 

příjmy na úrovni 75 % konečné mzdy před odchodem do důchodu s pravděpodobností 50 %. 

Oproti současnému PAYG systému je hrubý náhradový poměr vyšší o 35 %. 

6.2.2.3.1 Vliv výše příspěvkové sazby na velikost náhradového poměru 

Pro určení výše náhradového poměru v závislosti na velikosti příspěvkové sazby byla 

v této části práce zvolena investiční strategie C, čili investování jak do akcií, tak do dluhopisů. 

V Obr. 6.43 je ukázána výše náhradového poměru pro příspěvkové sazby od 5 % 

hrubé mzdy, coţ je výše příspěvku v navrhované velké důchodové reformě (tzv. opt-out) aţ 

po 28 % hrubé mzdy. V případě 5 % příspěvkové sazby by důchod dosahoval 

s pravděpodobností 50 % 13,41 % předdůchodových příjmů. 

Obr. 6.43: Výše náhradového poměru pro jednotlivé úrovně příspěvkové sazby v rámci 

strategie C 

 

6.2.2.3.2 Muž versus žena 

V následujícím grafu (Obr. 6.44) je naznačena odlišnost výše náhradového poměru pro 

muţe a ţenu, která je dána vyšší očekávanou délkou ţivota ţeny. V konečném důsledku je 

náhradový poměr u ţeny niţší neţ u muţe. 
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Obr. 6.44: Výše náhradového poměru v rámci investiční strategie C pro muže a ženu 

 

6.2.2.4 Shrnutí výsledků stochastického pojistně-matematického modelu 

V předcházejících podkapitolách byly znázorněny moţné úrovně důchodových příjmů 

vyjádřených jako procento konečné mzdy dané osoby pro jednotlivé investiční strategie. 

Dosaţené hodnoty těchto náhradových poměrů jsou shrnuty pro všechny zvolené investiční 

strategie v Tab. 6.8, dále pak v Obr. 6.45. 

Tab. 6.8: Velikost náhradového poměru [%] pro jednotlivé investiční strategie 

Strategie A B C 

[%] 100 % akcie 100 % dluhopisy 
50 % akcie,  

50 % dluhopisy 

Střední hodnota RR 90,75 63,42 68,93 

Směrodatná odchylka RR 25,33 0,203 11,24 

Minimum 37,29 62,76 52,40 

5. percentil 56,41 63,09 60,78 

První kvartil 73,20 63,28 67,96 

Druhý kvartil (medián) 87,51 63,42 75,07 

Třetí kvartil 103,25 63,56 83,53 

95. percentil 136,75 63,75 99,46 

maximum 292,49 64,16 141,3 

Obr. 6.45: Velikost náhradového poměru pro dané investiční strategie v jednotlivých 

percentilech 
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Výsledky v Tab. 6.8 ukazují, ţe strategie A poskytuje nejštědřejší důchodové příjmy 

relativně k ostatním variantám (dle dosaţených výsledků byla hodnota RR u strategie A vţdy 

vyšší oproti strategii C i B od zhruba 10. percentilu). Tato strategie je však strategií 

nejrizikovější s ohledem na výši směrodatné odchylky. Riziko vyplývá ze značné variability 

moţných dosahovaných důchodových příjmů jednotlivců, které se pohybují od cca 37 % do 

292 % předdůchodových příjmů. 

Variabilita důchodových příjmů, která je jedním z nejvýznamnějších rizik příspěvkově 

definovaných penzijních systémů, můţe být redukována investováním do méně volatilních 

aktiv. V případě investiční strategie B je patrné, ţe investováním do státních dluhopisů se 

velmi výrazně sníţila variabilita důchodových příjmů. Sníţené riziko je vykompenzováno 

niţší úrovní dosahovaných příjmů z penzijního systému. Medián náhradového poměru oproti 

strategii A klesl z 87,51 % na 63,42 %. Je vhodné poznamenat, ţe stý percentil nízce rizikové 

strategie B je představován niţší úrovní náhradového poměru neţ 25. percentil (1. kvartil) 

rizikové strategie A. 

Smíšená investiční strategie C je charakterizována niţším rizikem oproti investiční 

strategii A a zároveň vyšší hodnotou náhradového poměru oproti investiční strategii B. Tato 

strategie taktéţ zvyšuje úroveň minimálně moţných dosahovaných důchodových příjmů 

oproti variantě A (minimální moţný dosahovaný náhradový poměr činí u varianty A 37,29 %, 

zatímco u varianty C 52,4 %, coţ je hodnota zhruba o 12 % vyšší, neţ představuje současný 

PAYG důchodový systém v ČR). 

Pravděpodobnost, ţe určitou investiční strategií je poskytována vyšší úroveň 

náhradového poměru neţ ostatními investičními strategiemi, udává Tab. 6.9. 

Tab. 6.9: Pravděpodobnost dosahování vyšší úrovně náhradového poměru strategie Y oproti 

strategii X 

Pravděpodobnost (Y>X) 
X 

A B C 

Y 

A - 0,898 0,895 

B 0,102 - 0,100 

C 0,105 0,900 - 

 

Jak je patrné z Tab. 6.9, investováním pouze do akcií je moţné za daných předpokladů 

dosahovat vyšší úrovně důchodových příjmů oproti alternativním strategiím B a C 

s pravděpodobností téměř 90 %. Naproti tomu investováním do nízce rizikových státních 

dluhopisů je moţné očekávat vyšší příjmy oproti variantám A či C pouze s pravděpodobností 
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10 %. Smíšenou investiční strategií C je dosahováno vyšších hodnot důchodových příjmů 

oproti strategii B, neboť investování navíc do akcií zlepšilo výsledky smíšené strategie. 

 

6.3 Shrnutí 

V této části práce jsou shrnuty poznatky získané z modelových propočtů v kapitolách 

6.1 a 6.2. 

V kapitole 6.1 byly jednotlivé výsledky modelu 1 zaloţeného na demografické 

projekci obyvatelstva do roku 2065 graficky a slovně interpretovány. Výsledky ukázaly 

neustále se zhoršující finanční situaci současného PAYG systému představovanou postupně 

narůstajícími deficity v důsledku nepříznivého demografického vývoje. Z demografické 

projekce vyplývá, ţe na stále se zvyšující počet důchodců bude v budoucnu přispívat stále 

méně pojištěnců. Na modelu 1 bylo v základní variantě ukázáno, ţe současný průběţně 

financovaný důchodový systém by v ţádném roce projekce nedosahoval přebytků, naopak 

kaţdoroční deficity by výrazně rostly, z čehoţ plyne jeho finanční neudrţitelnost. Má-li si 

systém zachovat rovnováhu a plnit svou základní funkci, kterou je zajištění přiměřeného 

hmotného zabezpečení na stáří, je jeho změna nevyhnutelná. Na nepříznivý vývoj lze 

reagovat změnou vnitřních parametrů systému, jako je změna věku odchodu do důchodu, 

změna výše příspěvkové sazby, změna náhradového poměru, případně změna systému 

indexace důchodových dávek. V rámci citlivostní analýzy byla zjišťována citlivost vývoje 

salda systému starobních důchodů na změny výše uvedených parametrů důchodového 

systému. Finanční stabilitu průběţně financovaného systému by zajistil růst věku odchodu do 

důchodu na 70 let, kolem roku 2065 dokonce na 75 let při zachování konstantní výše všech 

ostatních parametrů. Příspěvková sazba by musela vzrůst z dnešních 28 % na hodnotu 

přesahující 50 % v roce 2065. Při pouhé změně výše náhradového poměru by se musel tento 

parametr sníţit z dnešních 40 % na 20 %. Z modelu 1 jednoznačně vyplynulo, ţe 

jednoparametrické změny nejsou schopny vyřešit narůstající finanční nerovnováhu 

důchodového systému uspokojivým a přijatelným způsobem. Je nutné upravit více neţ jeden 

parametr. Dále tedy byla provedena scénářová analýza, v rámci které byl ukázán vývoj salda 

důchodového systému při změně několika parametrů najednou. Tato komplexní varianta 

ukázala, ţe by se problémy důchodového systému daly vyřešit změnou několika parametrů 

systému najednou, avšak za cenu vyššího pojistného (část nákladů reformy by nesla 

ekonomicky aktivní část obyvatelstva), niţší úrovně důchodu reprezentovaná niţším 

náhradovým poměrem (část nákladů reformy by byla přenesena na důchodce) a výrazně 
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pozdějšího odchodu do důchodu. Navíc i v rámci této komplexní změny by se systém 

starobních důchodů na základě stanovených předpokladů dostával po roce 2040 do deficitů. 

Dále byla v rámci citlivostní analýzy zjišťována citlivost vývoje salda systému starobních 

důchodů na vývoj vybraných makroekonomických veličin (nezaměstnanost, tempo růstu 

HDP, tempo růstu mezd). Souhrnná analýza citlivosti salda důchodového systému na faktory 

vyjádřené v procentech ukázala, ţe nejniţší citlivost je vykazována u míry nezaměstnanosti, 

naopak nejvyšší citlivost systému je na změny náhradového poměru a výše příspěvkové 

sazby. V rámci stochastické varianty byla do modelu 1 zavedena náhodná proměnná, a to 

tempo růstu HDP, jehoţ vývoj byl predikován na bázi simulační techniky Monte Carlo. 

Komplexní přístup upravuje interní parametry systému, nemění se však jeho celá 

ekonomická struktura. Z dlouhodobého hlediska se jedná spíše o pasivní přizpůsobovací 

proces. 

Kapitola 6.2 byla zaměřena na znázornění výsledků modelu 2, který byl vytvořen ke 

zkoumání moţných variant důchodových příjmů členů příspěvkově definovaného 

důchodového plánu. Vývoj náhodných veličin (investiční výnos, tempo růstu HDP) byl 

predikován na bázi simulační techniky Monte Carlo. V rámci modelu 2 byl simulován vývoj 

náhradového poměru pro 21letého plně zaměstnaného muţe, u něhoţ je předpoklad odchodu 

do důchodu v 65 letech. V tomto plně fondovém příspěvkově definovaném systému jsou 

vybrané příspěvky z hrubé mzdy v průběhu akumulační fáze investovány, přičemţ byla 

provedena simulace pro 3 zvolené investiční strategie. Strategie A byla představována 

investováním prostředků fondového systému pouze do českých akcií, strategie B 

investováním do státních dluhopisů a strategie C představovala smíšenou investiční strategii, 

kdy 50 % prostředků bylo investováno do akcií a 50 % do státních dluhopisů. Výsledkem 

simulace je rozdělení pravděpodobnosti náhradového poměru pro dané strategie. Z výsledků 

simulace vyplývá, ţe nejštědřejší, ale také nejrizikovější variantou, je strategie A. Tato 

varianta poskytuje nejvyšší moţnou úroveň náhradového poměru (87,51 % 

s pravděpodobností 50 %), ale také největší rozpětí mezi moţnými nejniţšími a nejvyššími 

hodnotami (od 37 % po 292 %). Pravděpodobnost, ţe při této investiční strategii budou 

dosahované hodnoty vyšší neţ u zbylých dvou strategií, je značně vysoká, coţ by mohlo 

zvýšit atraktivnost této varianty. V porovnání se současným systémem je dosahovaná střední 

hodnota náhradového poměru vyšší o více neţ 40 %. I v případě nepříznivého vývoje je 

nejniţší moţná dosahovaná hodnota náhradového poměru jen o 3 % niţší v porovnání se 

současným stavem. Vysoká stabilita moţných dosahovaných úrovní důchodových dávek byla 
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prokázána u strategie B. Náhradový poměr by dosahoval s pravděpodobností 50 % hodnoty 

63,42 %, coţ je hodnota o více neţ 20 % vyšší, neţ v případě současného systému. U 

investiční strategie C by náhradový poměr dosahoval hodnoty 75,07 % s pravděpodobností 

50 %. Tato kombinovaná investiční strategie přináší výrazně niţší volatilitu dosahovaných 

důchodových dávek ve vztahu k předdůchodové mzdě (výše náhradového poměru by se 

pohybovala od 52 % do 141 %) v porovnání s rizikovější strategií A. Výsledky modelu 2 

ukázaly, ţe by dosahované hodnoty náhradového poměru v případě fondového příspěvkově 

definovaného systému byly pro všechny 3 zvolené investiční strategie vyšší neţ hodnoty 

v současném průběţně financovaném a dávkově definovaném systému. Současná hodnota 

náhradového poměru ve výši 40 % není do budoucna finančně udrţitelná, lze tedy 

předpokládat její pokles. Jak jiţ bylo zmíněno, zajištění udrţitelnosti bez změny ostatních 

parametrů by na základě výsledků modelu 1 vedlo k poklesu náhradového poměru na 20 %. 
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7 Závěr 

Česká republika se nyní, stejně jako většina vyspělých zemí světa, potýká 

s problémem financování důchodových systémů v důsledku stárnutí obyvatelstva. Cílem této 

práce bylo vytvoření modelů vývoje důchodových systémů a na jejich základě posouzení 

moţností budoucího vývoje důchodového systému v ČR, včetně analýzy citlivosti a simulace 

Monte Carlo. 

V teoreticko-metodologické části práce byla vymezena základní klasifikace 

důchodových systémů z hlediska typu konstrukce, druhu financování, provozovatele, 

definování důchodového plánu, daňového prostředí. Bliţší pozornost byla věnována vymezení 

náhradového poměru, který představuje důleţitý ukazatel ţivotní úrovně důchodců. Závěr 

druhé kapitoly byl zaměřen na demografickou situaci v ČR a její projekci do roku 2065.  

Třetí kapitola práce byla věnována představení důchodových systémů a jejich reforem 

ve vybraných vyspělých i tranzitivních zemích. Při porovnání důchodových systémů 

jednotlivých zemí uvedených v této kapitole je patrné, ţe aţ na malé výjimky většina zemí 

spěje k diversifikaci svých důchodových schémat, čili k vytvoření takového systému, který je 

sloţen z více pilířů a snaţí se kombinovat jejich výhody a omezovat celková rizika. Ve 

většině zemí jsou konstruovány penzijní systémy kombinující jak průběţně financované, tak 

fondové systémy, příspěvkově i dávkově definované, systémy zaloţené na dobrovolné i 

povinné bázi, spravované státním či soukromým sektorem. Odlišnosti vycházejí z historie a 

zvyklostí kaţdé země, které jsou jedinečné, nelze tedy najít ideální vzor.  

Detailnější popis českého státního důchodového systému ve čtvrté kapitole byl 

nezbytný pro hlubší pochopení stávající situace. Podrobněji byl popsán systém sociálního 

důchodového pojištění včetně legislativního rámce, okrajově systém penzijního připojištění se 

státním příspěvkem.  

Pátá kapitola byla zaměřena na popis vybraných prostředků analýzy rizika pouţitých 

v disertační práci. Byla popsána analýza citlivosti, jednofaktorová i scénářová, a dále 

simulace Monte Carlo, jednofaktorová i vícefaktorová. Následně byla pátá kapitola zaměřena 

na charakteristiku a popis modelů vývoje důchodů. Model starobních důchodů (model 1) 

slouţí k modelování budoucího vývoje současného průběţně financovaného dávkově 

definovaného důchodového systému, fondový model (model 2) je vyuţíván pro fondový 

příspěvkově definovaný důchodový systém. 
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Jádrem práce je kapitola šestá, ve které jsou prezentovány výsledky dvou modelů 

vývoje důchodových systémů navrţených v disertační práci. Shrnutí základních výsledků je 

obsaţeno v kapitole 6.3.  

V kapitole 6.1 byly graficky a slovně interpretovány jednotlivé výsledky modelu 1 

zaloţeného na demografické projekci obyvatelstva do roku 2065. V základní variantě modelu 

1 bylo ukázáno, ţe současný průběţně financovaný důchodový systém by v ţádném roce 

projekce nedosahoval přebytků, naopak kaţdoroční deficity by výrazně rostly. V rámci 

analýzy citlivosti salda systému starobních důchodů na změny jednotlivých parametrů bylo 

ukázáno, ţe jednoparametrické změny nejsou schopny vyřešit narůstající finanční 

nerovnováhu důchodového systému uspokojivým a přijatelným způsobem (věk odchodu do 

důchodu by musel vzrůst aţ na 75 let v roce 2065, příspěvková sazba by vzrostla na hodnotu 

přesahující 50 %, případně by musel náhradový poměr poklesnout z dnešních 40 na 20 %). 

Komplexní varianta ukázala, ţe by se problémy důchodového systému daly vyřešit změnou 

několika parametrů najednou, avšak za cenu vyššího pojistného, niţší úrovně vyplácených 

důchodů a výrazně pozdějšího odchodu do důchodu. Navíc i v rámci této komplexní změny 

by se systém starobních důchodů na základě stanovených předpokladů dostával po roce 2040 

do deficitů. Dále byla v rámci citlivostní analýzy zjišťována citlivost vývoje salda systému 

starobních důchodů na vývoj vybraných makroekonomických veličin (nezaměstnanost, tempo 

růstu HDP, tempo růstu mezd). Souhrnná analýza citlivosti salda důchodového systému na 

faktory vyjádřené v procentech ukázala, ţe nejniţší citlivost je vykazována u míry 

nezaměstnanosti, naopak nejvyšší citlivost systému je na změny náhradového poměru a výše 

příspěvkové sazby. V rámci stochastické varianty byla do modelu 1 zavedena náhodná 

proměnná, a to tempo růstu HDP, jehoţ vývoj byl predikován na bázi simulační techniky 

Monte Carlo. Střední hodnota salda důchodového systému se příliš neodlišuje od hodnoty 

salda zjištěné na základě deterministicky stanoveného tempa růstu HDP. 

Kapitola 6.2 byla zaměřena na znázornění výsledků modelu 2. Byl simulován vývoj 

náhradového poměru jedince v plně fondovém příspěvkově definovaném systému, ve kterém 

jsou vybrané příspěvky z hrubé mzdy v průběhu akumulační fáze investovány. Byla 

provedena simulace pro 3 zvolené investiční strategie (strategie A je představována 

investováním prostředků do českých akcií, strategie B do státních dluhopisů a strategie C je 

představována kombinovanou investiční strategií, kdy je 50 % prostředků investováno do 

akcií, 50 % do státních dluhopisů). Vývoj náhodných veličin (investiční výnos, tempo růstu 

HDP) byl predikován na bázi simulační techniky Monte Carlo. Výsledkem simulace je 
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rozdělení pravděpodobnosti náhradového poměru pro dané strategie. Z výsledků simulace 

vyplývá, ţe nejštědřejší, ale také nejrizikovější variantou, je strategie A. Tato varianta 

poskytuje nejvyšší moţnou úroveň náhradového poměru (v porovnání se současným 

systémem je dosahovaná střední hodnota náhradového poměru vyšší o více neţ 40 %), ale 

také největší rozpětí mezi moţnými nejniţšími a nejvyššími hodnotami. I v případě 

nepříznivého vývoje by však byla nejniţší moţná dosahovaná hodnota náhradového poměru 

jen o 3 % niţší oproti současnému stavu. Vysoká stabilita moţných dosahovaných úrovní 

důchodových dávek byla prokázána u strategie B. Střední hodnota náhradového poměru by 

dosahovala hodnoty 63 %, coţ je hodnota přesahující náhradový poměr současného systému o 

více neţ 20 %. U investiční strategie C by střední hodnota náhradového poměru převyšovala 

hodnotu současného systému o 35 %. Tato kombinovaná investiční strategie přináší výrazně 

niţší volatilitu dosahovaných důchodových dávek ve vztahu k předdůchodové mzdě 

v porovnání s rizikovější strategií A. Výsledky modelu 2 ukázaly, ţe by hodnoty náhradového 

poměru v případě fondového příspěvkově definovaného systému byly pro všechny 3 zvolené 

investiční strategie vyšší neţ hodnota v současném průběţně financovaném a dávkově 

definovaném systému.  

Modely navrţené v disertační práci představují nástroje pro posuzování moţností 

vývoje důchodových systémů a posuzování dopadů zavedených opatření. Oba modely jsou 

zaloţeny na řadě vstupních předpokladů, jsou však značně pruţné a jakoukoli změnu lze 

snadno do modelů zavést a vyvodit příslušné nové závěry. 
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Příloha 1 

Struktura důchodového systému ve VB 
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Příloha 2 

 

Předpoklady, na nichţ byla vypracována střední varianta demografické 

projekce 

 

STŘEDNÍ VARIANTA 

 Tato varianta předpokládá v nejbliţších dvou letech stagnaci úhrnné plodnosti na 

úrovni 1,50, poté plynulý růst plodnosti na úroveň 1,65 v roce 2025 a dále pak na 1,72 

v roce 2050 se současným posunem průměrného věku matek do vyššího věku (z 

nynějších 29,3 na 31,0 let). Po zbývající období (2051-2065) počítá se stagnací 

specifických fertilit na úrovni roku 2050. 

 Naděje doţití u muţů i u ţen pro nejbliţší dva roky byla odhadována pomocí 

regresního modelu na základě vývoje v letech 2001-2008, dále střední varianta 

předpokládá růst střední délky ţivota na hodnotu 79,5 let u muţů a 85,1 let u ţen v 

roce 2030 a následný pozvolnější růst na 86,5 let resp. 91,0 let v roce 2065. Celkové 

zvýšení střední délky ţivota představuje u muţů 12,5 let, u ţen 10,5 let. Nadúmrtnost 

muţů se sníţí na 4,5 let. 

 Počet obyvatel ČR poroste do roku 2030, kdy dosáhne 10,91 mil., poté bude klesat k 

horizontu 1. 1. 2066 na hodnotu 10,67 mil. obyvatel. 

 Je předpokládána stagnace celkového přírůstku obyvatelstva na úrovni 34-35 tis., 

následovaná poklesem velikosti přírůstku. Od roku 2030 se celkový přírůstek bude 

pohybovat v záporných hodnotách, v období 2035-2050 na úrovni 3-5 tis. osob ročně, 

poté se zvýší aţ na 23,7 tis. osob. 

 Nejvyššího přirozeného přírůstku jiţ bylo dosaţeno v roce 2008 (14,6 tis.), v období 

do počátku 30. let 21. století přirozený přírůstek prudce poklesne (poprvé záporný 

bude roku 2018) aţ na hranici záporného přirozeného přírůstku 28-30 tis. obyvatel 

ročně, který se udrţí po období let 2030-2050. Do konce projektovaného období se 

přirozený úbytek zvýší na 48,7 tis.  

 Počet ţivě narozených dětí poprvé klesne pod stotisícovou hranici v roce 2023, 

lokálního minima v hodnotě 88,8 tis. dětí bude dosaţeno v roce 2030. Na vrcholu 

sekundární vlny porodnosti v roce 2043 je očekáváno narození 101,7 tis. dětí. Do 

konce projektovaného období jejich počet poklesne na 91,2 tis.  

 Po celé období je uvaţováno kladné migrační saldo ve výši 25 tis. osob ročně.
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Příloha 3 

Parametry pouţívané při stanovení výpočtového základu 

Rozhodným obdobím, z něhoţ se zjišťují hrubé příjmy z výdělečné činnosti, je období 30 

kalendářních roků bezprostředně před rokem přiznání důchodu. Tohoto cílového stavu však 

bude dosaţeno postupně. V případě důchodů přiznávaných v prvním roce účinnosti zákona 

o důchodovém pojištění (tj. v roce 1996) bylo rozhodné období desetileté, určené roky 1986 

aţ 1995. Za kaţdý další rok účinnosti zákona o důchodovém pojištění se toto desetileté 

období prodluţuje o jeden rok. 

Ročními vyměřovacími základy jsou skutečně dosaţené vyměřovací základy (v podstatě 

"hrubé příjmy") za jednotlivé kalendářní roky rozhodného období vynásobené tzv. 

koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího základu. 

Koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu se určuje za pouţití příslušných 

všeobecných vyměřovacích základů (stanoví vláda nařízením do 30. září následujícího 

kalendářního roku ve výši průměrné měsíční mzdy za kalendářní rok zjištěné ČSU) a 

přepočítacího koeficientu (stanoví vláda nařízením podle údajů ČSU o průměrné měsíční 

mzdě za stanovená pololetí - určuje se 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 se stanoví 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. Při 

stanovení osobního vyměřovacího základu se z rozhodného období, z něhoţ se zjišťují příjmy 

pro výpočet důchodu, vylučují některé zákonem stanovené doby, tzv. vyloučené doby (v 

podstatě náhradní doby pojištění spadající do rozhodného období a některé další v zákoně 

o důchodovém pojištění taxativně vyjmenované doby), takţe nedojde k jeho "rozmělnění". 

Výpočtový základ se zjistí redukcí osobního vyměřovacího základu. Při přijetí zákona 

o důchodovém pojištění se pro stanovení výpočtového základu započítávala částka osobního 

vyměřovacího základu do 5 000 Kč v plné výši, z částky osobního vyměřovacího základu nad 
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5 000 Kč do 10 000 Kč se počítalo 30 % a z částky nad 10 000 Kč se počítalo 10 %. Tyto 

hranice redukce zvyšuje vláda nařízením, a to od 1. ledna. Pro důchody přiznávané ode dne 

spadajícího do roků 2009 a 2010 činí hranice redukcí 10 500 Kč a 27 000 Kč. 
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Příloha 4 

Umístění prostředků účastníků PF  

 

Peněţní prostředky shromáţděné penzijním fondem mohou být umístěny zejména do: 

a) dluhopisů, jejichţ emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a 

rozvoj nebo centrální banka tohoto státu, a dluhopisů, za které převzal záruku členský stát 

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, 

b) dluhopisů vydaných Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj 

nebo Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj nebo jinou mezinárodní finanční institucí, jejíţ 

je Česká republika členem,  

c) podílových listů otevřených podílových fondů, 

d) cenných papírů, s nimiţ se obchoduje na regulovaném trhu země Organizace pro 

ekonomickou spolupráci a rozvoj, který je povolen příslušným úřadem členského státu, 

e) movitých věcí představujících záruku bezpečného uloţení peněţních prostředků, kromě 

cenných papírů, 

f) nemovitostí poskytujících záruku spolehlivého uloţení peněţních prostředků a slouţících 

zcela nebo převáţně k podnikání nebo bydlení. 

Peněţní prostředky shromáţděné penzijním fondem mohou být uloţeny i na 

vkladových účtech, vkladních kníţkách a na vkladech potvrzených vkladovým certifikátem 

nebo vkladním listem, a to u banky nebo pobočky zahraniční banky na území České republiky 

nebo u banky se sídlem na území členských států Organizace pro ekonomickou spolupráci a 

rozvoj. Výše takto uloţených prostředků u jedné banky nesmí tvořit více neţ 10 % majetku 

penzijního fondu nebo 20 000 000 Kč, popřípadě ekvivalent této částky v cizí měně. 

Zajišťovací obchody, zejména derivátové a opční, můţe penzijní fond uzavírat pouze 

za předpokladu, ţe slouţí ke sniţování rizik plynoucích z kurzů cenných papírů, úrokových 

měr a devizových kurzů aktiv nacházejících se v portfoliu penzijního fondu. Pokud lze tyto 

obchody uzavírat na veřejném trhu, je penzijní fond povinen uzavírat je pouze na veřejném 

trhu a dále na regulovaných trzích členských států Organizace pro ekonomickou spolupráci a 

rozvoj, které jsou povoleny příslušným úřadem členského státu, za předpokladu, ţe jsou 

denně oceňovány spolehlivým a ověřitelným způsobem a penzijní fond má moţnost je 

kdykoliv zpeněţit a uzavřít za jejich trţní hodnotu. Vypořádání těchto obchodů můţe 

provádět pouze banka, která je depozitářem penzijního fondu. 
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Dále je zákonem stanoveno, ţe: 

 hodnota cenných papírů jednoho emitenta nesmí přesáhnout 10 % majetku fondu 

(kromě státních dluhopisů zemí OECD a Evropských bank- viz výše)  

 celková hodnota movitých a nemovitých věcí nesmí tvořit více neţ 10 % majetku 

fondu,  

 v majetku fondu nesmí být více neţ 20 % z celkové jmenovité hodnoty cenných 

papírů vydaných jedním emitentem (opět kromě státních dluhopisů),  

 nejméně 70 % majetku fondu musí být umístěno do aktiv znějících na měnu, ve které 

jsou vyjádřeny závazky fondu vůči účastníkům,  

 penzijní fond nesmí nakupovat akcie jiného penzijního fondu a vydávat dluhopisy.  
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Příloha 5 

 

Absolutní a relativní počty osob dle nejvyššího dosaţeného vzdělání 

 

 

NEJVYŠŠÍ 

DOSAŢENÉ 

VZDĚLÁNÍ 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

v tis. 8 599,10 8 636,90 8 673,30 8 716,00 8 773,40 8 845,00 8 943,80 9 009,30 

Základní vzdělání 1 898,80 1 831,80 1 797,60 1 733,50 1 685,90 1 675,10 1 662,30 1 567,60 

Střední bez 

maturity 
3 216,90 3 299,20 3 319,50 3 283,10 3 264,10 3 244,80 3 197,80 3 223,30 

Střední s maturitou 2 646,20 2 650,60 2 679,10 2 779,60 2 855,80 2 936,40 3 019,80 3 057,20 

Vysokoškolské 813,7 831,7 862,2 907,1 954,6 974,8 1050 1 147,20 

Bez vzdělání a 

nezjištěno 
23,4 23,5 14,9 12,8 13 13,9 14 14,1 

v %                 

Základní vzdělání 22,1 21,2 20,7 19,9 19,2 18,9 18,6 17,4 

Střední bez 

maturity 37,4 38,2 38,3 37,7 37,2 36,7 35,8 35,8 

Střední s maturitou 30,8 30,7 30,9 31,9 32,6 33,2 33,8 33,9 

Vysokoškolské 9,5 9,6 9,9 10,4 10,9 11 11,7 12,7 

Bez vzdělání a 

nezjištěno 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

 

 

 


