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1. Úvod 

Systémy důchodového zabezpečení představují v posledních desetiletích diskutovanou 

oblast a to jak v rovině teoretické, tak v rovině praktické. Demografické změny vedou 

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

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

života 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. Průběžné financování 

důchodového systému v ČR je založeno na mezigenerační solidaritě a redistribuci, přičemž 

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

vyplácejí důchody a dávky pro generaci současných penzistů. Tyto systémy nevytvářejí žádné 

úspory pro splácení budoucích důchodů. Celkový vývoj systému je tedy závislý na příznivém 

ekonomickém a demografickém vývoji.  

Výše zmíněná zhoršující se demografická situace ohrožuje budoucí finanční 

udržitelnost důchodového 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 možností 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 možností budoucího vývoje důchodového 

systému v ČR, včetně analýzy citlivosti a simulace Monte Carlo. 
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2. Stručná charakteristika kapitol 

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

Teoreticko-metodologická část je zaměřena na vymezení klasifikací důchodových 

systémů z hlediska typu konstrukce, druhu financování, definování důchodového plánu, 

provozovatele, daňového prostředí. Bližší pozornost byla věnována náhradovému poměru, 

představující důležitý ukazatel životní úrovně důchodců, a demografické situaci v ČR a její 

projekci do roku 2065. 

Třetí kapitola je věnována popisu důchodových systémů a jejich reforem ve vybraných 

vyspělých i tranzitivních zemích. Ve čtvrté kapitole je podrobněji popsán současný 

důchodový systém v České republice. Důraz je kladen na státní pilíř, který je dávkově 

definován a průběžně financovaný, již v menší míře je zmíněn doplňkový pilíř (penzijní 

připojištění se státním příspěvkem), jež je fondový, příspěvkově definovaný.  

Pátá kapitola je zaměřena na popis vybraných prostředků analýzy rizika použitých 

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

Monte Carlo, jednofaktorová i vícefaktorová. Poslední subkapitola teoreticko-metodologické 

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

důchodů (model 1) slouží k modelování vývoje průběžně financovaného dávkově 

definovaného důchodového systému, fondový model (model 2) je využíván 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 založen 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 

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 možných variant 

důchodových příjmů členů příspěvkově definovaného důchodového plánu. V tomto systému 

jsou vybrané příspěvky v průběhu akumulační fáze investovány, přičemž 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. 
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Vývoj náhodných veličin (investiční výnos, tempo růstu HDP) je predikován na bázi 

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

V závěru jsou shrnuty poznatky dosažené z modelových propočtů. 
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3. Závěr 

Jádrem disertační práce je vytvoření dvou modelů vývoje důchodového systému. 

Modelu 1, sloužící k modelování budoucího vývoje současného průběžně financovaného 

dávkově definovaného důchodového systému, je založený na demografické projekci 

obyvatelstva do roku 2065. V základní variantě modelu 1 bylo ukázáno, že současný průběžně 

financovaný důchodový systém by v žádném roce projekce nedosahoval přebytků, naopak 

každoroční deficity by výrazně rostly. V rámci analýzy citlivosti salda systému starobních 

důchodů na změny jednotlivých parametrů bylo ukázáno, že jednoparametrické změny nejsou 

schopny vyřešit narůstající finanční nerovnováhu důchodového systému uspokojivým a 

přijatelným způsobem. Komplexní varianta ukázala, že by se problémy důchodového systému 

daly vyřešit změnou několika parametrů najednou, avšak za cenu vyššího pojistného, nižší 

úrovně vyplácených důchodu 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, že nejnižší 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, jehož vývoj byl predikován na bázi 

simulační techniky Monte Carlo. 

V rámci 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, přičemž byla provedena simulace pro 3 zvolené 

investiční strategie (strategie A - investování prostředků do českých akcií, strategie B - 

investování do státních dluhopisů, strategie C – investování 50 % prostředků do akcií, 50 % 

do státních dluhopisů). Výsledky modelu 2 ukázaly, že by hodnoty náhradového poměru 

v případě fondového příspěvkově definovaného systému byly pro všechny 3 zvolené 

investiční strategie vyšší než hodnota v současném průběžně financovaném a dávkově 

definovaném systému.  

Vytvořené modely 1 a 2 jsou založeny na řadě vstupních předpokladů, jsou však 

značně pružné a jakoukoli změnu lze snadno do modelů zavést a vyvodit příslušné nové 

závěry. 
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4. Summary 

 

Analysis and modeling of the development of pension systems in the 

Czech Republic 

 

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 there are defined pillars and the basic classifications of pension 

systems. More attention is paid to the assessment of the replacement ratio, the demographic 

situation in the Czech Republic and its projection to the year 2065. Further there are described 

pension systems and their reforms in selected countries of the world. There is described the 

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

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

the risk analysis used in the dissertation. It is described the sensitivity analysis, Single-factor 

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

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 examined 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. In the model 2 there are examined variants of the 

individual's retirement income due to the replacement ratio within the chosen investment 

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

calculations. 
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