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1 ÚVOD 

Problematika důchodové reformy a vůbec celkového zabezpečení se na stáří je během 

posledních několika let velmi skloňovaným tématem v politických, sociálních a mediálních 

kruzích. Období na přelomu roku 2012 a 2013 přímo „vybízí“ k zaměření se na výše 

zmiňovanou problematiku, jelikož právě začátkem roku 2013 vstoupí v platnost hlavní 

zákony týkající se zavedení penzijní reformy v České republice. Stát nabídne občanům 

možnost diverzifikovat své peněžní prostředky prostřednictvím nových finančních institutů a 

tím možnost zajistit si pohodlnější život ve stáří. Zároveň však dojde k přenesení 

zodpovědnosti státu právě v roli důchodového zabezpečení na občany. Také instrumenty na 

finančních trzích oddělené od tří pilířů důchodové reformy představují jakýsi alternativní 

nástroj pro vyrovnání poklesu příjmu plynoucího ze starobního důchodu. Z výše uvedených 

příležitostí vyvstává otázka, jak vhodně použít volné finanční prostředky v době ekonomické 

aktivy člověka k zajištění následných finančních zdrojů ve stáří. 

Cílem této práce je ucelit celkový průběh reformy až do jejího zavedení, jelikož 

samotný počátek důchodové reforma sahá až do 90. let minulého století. Dílčí cíle zcela 

logicky navazují na základní cíl. Jedná se popis základních charakteristik, jež definují penzijní 

systém České republiky, zjištění důvodů pro nutnost zavedení nové koncepce důchodového 

systému, komparace hlavních rozdílů systému důchodového zabezpečení fungujícího před a 

po zavedení reformy, zhodnocení reformy ve smyslu vhodnosti vstupu a výhodnosti 

dobrovolných institutů pro jednotlivé účastníky sociálního pojištění. 

.Jednotlivé kapitoly budou zpracovány především metodou analýzy odborných 

publikací týkající se výše zmiňované problematiky, komparace exaktních údajů a následnou 

syntézou získaných poznatků. 

Kapitoly jsou rozvrženy logicky v návaznosti na stanovený cíl diplomové práce. 

V první části budou popsány základní charakteristické znaky fungování sociálního 

zabezpečení a penzijního systému pro správné pochopení studované problematiky. Druhá 

kapitola bude obsahovat jednotlivé etapy vývoje týkající se průběhu vytváření nové koncepce 

důchodového systému, jelikož pojem důchodové reformy ani potřeba jejího zavedení není 

ničím novým. Následně dojde k zaměření práce přímo na aktuální nově vzniklé tři pilíře a 
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poslední kapitola bude věnována jednotlivým faktorům, jež ovlivňují samotnou funkci 

zavedení reformy. 
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2 TEORETICKÝ RÁMEC 

2.1 Základní charakteristika sociální politiky ČR 

Definice sociální politiky a její samotné vymezení rozsahu se liší. Samotné označení 

„Sociální politika“ se ujalo až na přelomu 19. a 20. století, čemuž předcházely různé snahy 

pojmenovat sociální politiku. I v současné době je možné ji chápat z více úhlů pohledu. 

V nejširším slova smyslu můžeme sociální politiku vymezit jako komplexní pohled na 

společnost, jež je vlastně sociálním systémem. Naopak užší pohled odráží poněkud reálnější 

obraz na společnost a zaměřuje se na sociální sféru, konkrétně na program sociálního rozvoje. 

Sociální politika tedy ovlivňuje sociální realitu, kterou rozumíme systém sociálních vztahů, 

podmínek a procesů. S tím souvisí její úzká vazba k rozvoji společnosti prostřednictvím 

zlepšování kvality života jednotlivců.
1
 

V tomto případě je sociální realita zaměňována za sociální sféru, jejíž vymezení není 

také zcela jednoznačné. Sociální sféra je určitá oblast sociálních vztahů, podmínek, procesů, 

které ovlivňují chování, uspokojování potřeb, zájmy, hodnoty, cíle, životní podmínky, způsob 

života a rozvoj sociálních subjektů vyjádřené jednotlivými občany.
2
 Vyjádření pojmu sociální 

sféry je velice obecné, což představuje určitou libovůli v jejím chápání, jež v praxi vede 

rozličné interpretaci. Za působnost sociální politiky lze označit veškerou činnosti vlády nebo 

jen obor sociálního zabezpečení, popřípadě pouze ekonomické zabezpečení sociálně slabších 

občanů.  

Zpravidla sociální politika zahrnuje politiku sociálního zabezpečení včetně osobních 

sociálních služeb, rodinnou politiku, politiku zaměstnanosti a vzdělávací politiku. Tento 

pohled je jakousi zlatou střední cestou v chápání sociální politiky. Přes velkou heterogenitu 

dílčích oborů, pro všechny platí, že usilují o neustálé zlepšování životních podmínek, celkové 

blaho a prospěch jedince. V tomto smyslu jsou obory sociální politiky ve svém souhrnu 

politikou směřující k sociálně spravedlivé společnosti. 

                                                 
1 KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 4. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2007. 504s. ISBN 

978-80-7357-276-1 
2 DUBEN, Rostislav, Teorie a praxe sociální politiky. 1vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1999. 

203s.  ISBN 80-7079-479 
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2.1.1 Principy sociální politiky 

K realizaci neskromných cílů sociální politiky je třeba mít k dispozici rozmanité 

systémy, instituce, normy, předpisy další nástroje. Při vytváření těchto instrumentů je 

nezbytné vycházet z určitých zásad – principů. Mezi nejvýznamnější principy sociální 

politiky patří princip sociální solidarity, princip sociální spravedlnosti, princip subsidiarity a 

princip participace. 

Za klíčový je označován princip sociální spravedlnosti.
3
 Je založen na předpokladech 

veřejného blahobytu a pravidlech, která určují, jakým způsobem jsou ve společnosti 

rozdělovány prostředky mezi jednotlivé subjekty. Tento princip patří k základním hodnotám 

každého jedince, ovšem jeho vnímaní je zcela subjektivní. 

Základní myšlenkou principu sociální solidarity je přerozdělování životních podmínek, 

příležitostí, příjmů a veřejných prostředků za účelem odstranění socioekonomických 

nerovností a naplnění tak principu sociální spravedlnosti. 

Princip subsidiarity ukládá státu povinnost pečovat o tvorbu podmínek, aby každý mohl 

nejprve pomoci sám sobě při řešení vznikajících problémů, popřípadě rodina jedince a až na 

posledním místě v této hierarchii stát. 

Participace neboli podílení se vyjadřuje možnost jedince účastnit se na přípravě a 

realizaci opatření sociální politiky, jež bezprostředně ovlivňují jejich život. 

2.1.2 Funkce sociální politiky 

Funkce sociální politiky lze označit jako schopnosti sociální politiky provádět nezbytné 

činnosti realizaci dílčích efektů a dosáhnout stanovených cílů. Vyvíjely se postupně díky 

odlišnému vlivu historických a sociokulturních podmínek v jednotlivých zemích, proto 

neměly vždy v čase stejnou váhu. K historicky nejstarším patří funkce ochranná a 

rozdělovací. Zbývající jsou funkcemi odvozenými - homogenizační, stimulační a 

preventivní.
4
 Funkce spolu vzájemně souvisejí, působí komplexně na jedince či sociální 

skupiny s neohraničeným polem působnosti. Při uplatňování těchto funkcí v praxi není často 

snadné dosáhnout jejich harmonizace, o kterou především usiluje stát při vykonávání sociální 

politiky.  

                                                 
3 Podle KREBSE, Vojtěcha. a kol. Sociální politika. 4. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2007. s. 26 
4 DUBEN, Rostislav, Teorie a praxe sociální politiky. 1vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1999. 203 

s. ISBN 80-7079-479 
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Ochranná funkce vychází z hlavního cíle sociální politiky - poskytování ochrany 

jedincům a sociálním skupinám při řešení sociálních situací, ve kterých dochází k jejich 

znevýhodnění. Jedná se o zmírňování negativních důsledků vzniklých nepříznivou sociální 

událostí. 

Funkce rozdělovací a přerozdělovací je nejvýznamnější a zároveň nejsložitější funkcí 

sociální politiky. Vztahuje se k redistribuci jednak příjmů, mezd, důchodů, prostřednictvím 

daní a transferových plateb, jednak šancí, podmínek, předpokladů pro zmírnění nerovností ve 

výchozím postavení jedinců.  

Homogenizační funkce je často označována za relativně novou a přímo navazuje na 

funkci přerozdělovací. Její podstatou je opět zmírňovat sociální rozdíly v životních 

podmínkách jedinců a sociálních skupin a odstraňovat neodůvodněné rozdíly. 

Cílem funkce stimulační je podporovat, iniciovat a vyvolávat žádoucí sociální jednání 

jednotlivců a sociálních skupin ve všech oblastech lidské činnosti směřující k rozvoji celé 

společnosti, k ekonomickému růstu, kultivaci lidského potenciálu a sociálnímu smíru. 

Funkce preventivní je založena na snaze předcházet negativním důsledkům vzniklých 

sociálních situací a omezovat či vylučovat faktory, které brání integraci člověka do 

společnosti. 

Hlavním motivačním faktorem výše uvedených funkcí by mělo být naplňování cílové 

funkce sociální politiky. Z tohoto důvodu je nezbytné zvážit míru zastoupení funkčních efektů 

u konkrétních sociálněpolitických opatření. I když se jednotlivé funkce vztahují k různorodým 

předmětům jejich působení, projevují se komplexně a v praxi ovlivňují společnost jako celek.
5
 

2.1.3 Nástroje sociální politiky 

Nástroje sociální politiky lze označit jako prostředky realizace výše zmiňovaných cílů. 

Při jejich používání je nezbytné respektovat základní principy sociální politiky. Konkrétní 

nástroje se liší svým zaměřením a lze je třídit podle různých kritérií. Nástroje obvykle 

nepůsobí samostatně, neboť by se nedosáhlo jejich požadované účinnosti, proto je při jejich 

aplikaci nutná harmonizace a uspořádání do soustav.
6
 Základním nástrojem v demokratické 

společnosti je právní řád, pod který spadá sociálněprávní legislativa a udává rámec pro 

                                                 
5 DUBEN, Rostislav, Teorie a praxe sociální politiky. 1.vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1999. 

203s. ISBN 80-7079-479 
6 Například systém sociálního zabezpečení. 
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aplikaci ostatních nástrojů. Přesný výčet nástrojů sociální politiky nelze spolehlivě určit, 

jelikož její samotné vymezení je velice složité a liší se názor od názoru.  

Například lze rozlišit následující typy nástrojů: 

 konkrétní program realizace sociální politiky pro určité období (je možné ho 

také označit za dlouhodobý nástroj, který zahrnuje vize, prostředky a způsoby, 

jak dosahovat zvolených cílů), 

 kolektivní vyjednávání, které je charakterizováno jeho preventivním funkcí, jeho 

podstatou je předcházet konfliktům ex ante
7
 (nástroj krátkodobý, jehož 

příkladem mohou být různé typy smluv, především generální dohoda
8
) a  

 nástroje realizačního charakteru. Zde spadají především sociální příjmy, sociální 

služby, věcné dávky, účelové půjčky a jiné.
9
 

Jiné členění nástrojů je segmentace podle oboru: 

 právní normy, 

 ekonomické nástroje (prostředky, které ovlivňují a přerozdělují disponibilní 

zdroje), 

 sociálněpolitické nástroje (písemnosti, v nichž se vytyčují cíle sociální politiky 

prostředky jejich realizace), 

 nátlakové akce (především při prosazování názorů sociálních skupin).
10

 

Velice důležitým aspektem, jenž ovlivňuje fungování sociální politiky, je vztah 

veřejnosti k dané problematice. Jak již bylo řečeno, primárním sociálněpolitickým cílem je 

zabezpečování blahobytu pro celou společnost, to vše spravedlivě a bez negativních důsledků. 

Tato utopická definice se nemůže nikdy naplnit, neboť názory, postoje a stanoviska občanů na 

sociální politiku se různí. Sociální politika se s ekonomickým, sociálním a politickým 

vývojem v čase mění a s ní se mění i reakce různých sociálních skupin na ni. Postoje jedinců 

se neshodují, naopak velice často se se stávají rozporuplnými. Jsou to právě rozdíly mezi 

lidmi, jejich kvalitativní vlastnosti, rozdílné postavení ve společnosti, co vylučuje názorovou 

jednotu. Názorová proměnlivost je důsledkem kombinace výdajů, kterým se chtějí lidé 

                                                 
7 Předvídat a řešit očekávané problémy a řešit je předstihu nikoli následně (ex post). 
8 Generální dohoda vymezuje vzájemné závazky mezi vládou, podnikatelskými a odborovými subjekty. 
9 Možné vymezení podle DUBNA, Rostislava. Teorie a praxe sociální politiky. 1.vyd. Praha: Vysoká 

škola ekonomická, 1999. s. 97 
10 Třídění podle KREBSE, Vojtěcha. Sociální politika. 4. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2007. 

s.63 
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vyhnout a podpor, ze kterých se snaží „ukořistit“ co nejvíce výhod pro sebe. Z toho vyplývá, 

že někdo může sociální politiku považovat za opodstatněnou, souhlasit s ní a podporovat ji, 

zatímco jiný ji odmítá, nesouhlasí a protestuje. Právě zmiňovaná participace občanů na 

sociální politice zejména státu může docílit potřebné shody. 

2.2 Penzijní systém 

Penzijní systém nepatří mezi novinku ve společnosti ani výdobytek moderní doby, 

nýbrž tato problematika má základy již v historii. Jednalo se zejména o činnost určité 

formalizované skupiny lidí (např. rodiny, následně státu), jež měla za cíl zajistit plnohodnotné 

živobytí pro ty jedince, kteří to již sami nedokáží. Ve vztahu k penzijnímu systému jako 

takovému dochází k redukci na osoby v postproduktivním věku, které si nejsou již schopny 

zajistit určitý existenční důchod. Základy penzijního systému jsou zaznamenány již v 16. 

století, kdy zpočátku města a následně stát na sebe přebírají zodpovědnost za pomoc 

potřebným jedincům a skupinám. Až ke konci 19. Století dochází ke vzniku státních institucí 

poskytující ochranu nízkopříjmovým a zchudlým lidem.
11

 

2.2.1 Typy konstrukce penzijních systémů 

Podle R. Holmana existují dva hlavní typy konstrukce důchodového systému, jež 

vycházejí z principů klasických modelů sociálního zabezpečení  - tzv. jednosložkové 

konstrukce a to: 

 Bismarckův systém – klasický pojistný systém, který vychází z čistě pojistných 

principů důchodového pojištění. Důchod je determinován procentem 

z průměrné mzdy a jeho výše je přímo závislá na zaplaceném pojistném. 

 Beveridgeův systém – flat-rate systém, kdy jsou důchody dány jednotnou výší 

dávky. Výše důchodu dosahuje úrovně minimální mzdy, životního minima či 

jiné předem stanovené hranice.
12

 

Možná je i varianta kombinace výše zmíněných systémů – tzv. dvousložkovou 

konstrukci, kdy se penze skládá ze dvou složek. První je stanovena pevnou částkou a druhá 

závisí na výši odvedeného pojistného. 

                                                 
11 TOMEŠ, Igor.  Sociální politika: teorie a mezinárodní zkušenost. 2. přeprac. vyd. Praha: Sociopress, 

2001. 262 s. ISBN 80-86484-00-9 
12 HOLMAN, Robert a kol. Studie k reformám zdravotního a penzijního pojištění. Praha: Oeconomia, 

2005, 205 s. ISBN 80-245-0994-6 
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2.2.2 Druhy penzijních systémů 

V obecné rovině lze rozlišit dva druhy penzijních systémů – příspěvkově definovaný a 

dávkově definovaný systém.
13

 Systém prvně zmiňovaný je založen na příspěvku, který 

každý pojištěnec odvádí do nadefinovaného systému. Výše příspěvkové sazby jednotlivých 

účastníků se liší a výše starobního důchodu přímo úměrně závisí na množství odvedených 

příspěvků do systému. Dále jej ovlivňuje i úspěšnost hospodaření s kapitálem vzniklým 

z příspěvků. Z toho vyplývá, že systém neručí za výši dávky, jež bude pojištěnci vyplácena po 

dosažení důchodového věku. Nespornou výhodou příspěvkově orientované systému je, že se 

nedostává do deficitu. 

V případě dávkově definovaného systému jsou ústředním aspektem dávky, jež 

pojištěnci dostávají ve starobním důchodu. Výše těchto dávek je předem známa a existuje 

přesný vzorce pro jejich výpočet.
14

 Tento systém může naopak vykázat deficit i přebytek, 

způsobené úspěšností hospodaření s primárně nadefinovanými příspěvky. 

Tyto dva typy penzijních systému jsou navzájem opozitní a liší se právě ve způsobu 

určování dávek, což vede také k odlišnému financování jednotlivých systémů. 

2.2.3 Financování penzijního systému 

V současné době existují tedy dva typy financování důchodového systému a reálně 

dochází v rámci jednotlivých států k jejich kombinaci. Jedná se o metodu průběžného a plně 

fondového financování.  

Metoda průběžného financování neboli PAYG
15

 je založena na předpokladu plné 

mezigenerační solidarity
16

 a příslibu budoucí péče. Ekonomicky aktivní obyvatelé tedy 

povinně přispívají do určitého fondu, ze kterého se neprodleně vyplácí starobní a invalidní 

                                                 
13 Podle MIKEŠOVÁ, Veronika. ČERNÁ, Michaela. ČERNÁ Pavlína. Reforma Důchodového systému. 

Moderní chudoba. ZS 2007/2008 

 lze rozlišit také hypotetický příspěvkově definovaný systém, jenž je založen na situaci, kdy každý 

jedinec má zdánlivý účet, kam se mu připisují odvedené příspěvky a zhodnocení těchto příspěvků. Toto 

zhodnocení však není úročeno tržní úrokovou mírou, nýbrž mírou růstu objemu mezd a platů. Výše důchodu je 

pak určena prostředky, které jsou na účtu pojištěného. Jedná se však o pouze hypotetické prostředky, jelikož 

skutečné prostředky byly vynaloženy na výplatu aktuálních důchodů. Dostupný z: 

<http://nb.vse.cz/~LAPACEKM/Prace/1430/duchodovareforma.pdf > [cit. 2012-12-08] 
14 Srov. BEZDĚK, Vladimír a kol.: Závěrečná zpráva, Praha: Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, 2005 s. 59. 

Pojištěnec může mít přibližnou představu o výši svého důchodu řadu let před samotným odchodem do 

důchodu zjistitelnou na základě určitých zjednodušení (např. předpokládaná doba pojištění, výše příjmu apod.) 

Dostupný z: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/2235/zaverecna_zprava.pdf> [cit. 2012-12-08] 
15 PAYG = akronym z anglického Pay As You Go; systém financování rozpočtovou technikou; na tomto 

sytému je nyní založeno financování penzijního systému v České republice. 
16 Plná mezigenerační solidarita =  rovnost příjmů a výdajů důchodového systému v každém roce. 

http://nb.vse.cz/~LAPACEKM/Prace/1430/duchodovareforma.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/2235/zaverecna_zprava.pdf
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důchody generaci obyvatelů s nárokem na tyto dávky. Nedochází tedy k vytváření fondu jako 

takovému či kapitálové rezervy, proto není systém ovlivňován inflací ani výší úrokových měr, 

nelze tedy tyto prostředky dále zhodnotit na kapitálovém trhu. Základní myšlenka průběžného 

financování slibuje pro ty, kteří nyní svými příspěvky financují vyplácené důchody, možnost 

spolehnout se v důchodovém věku na prostředky od budoucí generace ekonomicky 

aktivních.
17

 Tento systém spravuje stát a garantuje výši a vyplacení důchodu každému, komu 

na něj vzniká právní nárok. Zpravidla je tedy tímto způsobem financován státní pilíř 

důchodového systému.
18

 V případě nedostatku prostředků ve fondu státního rozpočtu 

vytvořeného pro tyto účely, musí být případný schodek hrazen přímo ze státního rozpočtu. 

Negativním aspektem systému PAYG je jeho citlivost na změny v demografickém složení 

populace,
19

 které aktuálně probíhají v mnoha vyspělých státech Evropy, což vyúsťuje 

v nemalé problémy při aplikaci tohoto způsobu financování. PAYG metodou je tedy vhodné 

financovat dávkově definovaný penzijní systém. 

Naopak v případě fondové neboli FF
20

 (kapitalizační) metody financování si každý 

pojištěnec ukládá peněžní prostředky do svého soukromého penzijního fondu. Vytváří si tedy 

svoji kapitálovou rezervu. Výhodou této metody financování je, že jednotlivé penzijní fondy 

prostředky svých klientů zhodnocují na kapitálovém trhu, tudíž mohou být následně 

vypláceny vyšší důchodové
21

 dávky. Tento výnos tedy není přímo závislý na demografickém 

vývoji obyvatelstva. Negativem metody je senzitivita důchodu na inflaci a případné riziko 

turbulencí kapitálového trhu. Tohoto modelu financování se využívá v příspěvkově 

definovaných penzijních systémech. 

Výše zmíněné metody financování jsou vzájemnými protipóly a liší se právě v citlivosti 

na zmiňovaná rizika. Vhodná diverzifikace může vést ke zmírnění rizik celého důchodového 

systému. U fondového financování lze využít možnosti mezinárodní diverzifikace formou 

zahraničního investování aktiv, což přispívá ke snížení závislosti financování důchodových 

závazků na vývoji domácí ekonomiky. Naopak metoda průběžného financování je plně 

                                                 
17 MIKEŠOVÁ, Veronika. ČERNÁ, Michaela. ČERNÁ Pavlína. Reforma Důchodového systému. 

Moderní chudoba. ZS 2007/2008.  Dostupný z: 

http://nb.vse.cz/~LAPACEKM/Prace/1430/duchodovareforma.pdf  [cit 2012-10-28] 
18 GREGOROVÁ, Z. Důchodové systémy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 212 s. 

ISBN  80-210-2003-2 
19 BEZDĚK, Vladimír a kol.: Závěrečná zpráva. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

2005. 129 s. 

 Dostupný z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/2235/zaverecna_zprava.pdf [cit 2012-10-28] 
20 FF = akronym z anglického Fully Funded 
21 Rozum. starobní důchod 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/2235/zaverecna_zprava.pdf
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determinována vývojem domácí ekonomiky. Proto nelze označit za optimální ani jednu 

z uvedených variant.
22

 Tento fakt vede ke vzniku modifikací metody financování s cílem 

zajistit stabilní důchody za dlouhodobě udržitelných podmínek. 

Mezi modifikované systémy financování lze zařadit: 

 PAYG systém s nárazníkovým fondem – jedná se o klasické průběžné 

financování, kdy navíc lze dosahovat peněžního přebytku a tyto prostředky jsou 

dále zhodnocovány na kapitálovém trhu. V případě dodatečného úrokového 

výnosu vznikne tzv. nárazníkový fond,
23

 ze kterého jsou následně také 

financovány penzijní dávky.
24

 Regulace tohoto systému je opět v kompetenci 

státu. 

 Částečně fondový systém (nebo také smíšené financování)  - jak již napovídá 

název, jedná se o kombinaci průběžné a kapitalizační metody financování. 

V praxi se lze uzuálně setkat se dvěma povinnými
25

 pilíři, z nichž jeden je 

založen na elementárním PAYG systému a druhý na plně fondovém 

financování. 

 Notional funding (virtuální kapitalizace) -  podstatou tohoto systému je snaha 

využít výhod obou krajních variant financování. Reálně probíhá tok prostředků 

jako u PAYG systému, nicméně se zde uplatňuje princip kapitalizace z hlediska 

určování výše penzijních dávek. Každý pojištěnec má svůj individuální virtuální 

fond, na který se mu ukládají jím odvedené příspěvky a výnosy z jejich 

zhodnocování. Tato revalvace závisí na tzv. hypotetické míře výnosnosti.
26

 

Veškerý proces probíhá pouze fiktivně – elektronicky a odvedené prostředky 

jsou reálně ihned vypláceny současným penzistům. Výše dávek vyplácených po 

odchodu do penze je tedy stanovena celkovým (fiktivním) nashromážděným 

                                                 
22 BEZDĚK, Vladimír a kol.: Závěrečná zpráva. Prah: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

2005. 129 s. [cit .29. 10. 2012] Dostupný z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/2235/zaverecna_zprava.pdf  
23 Buffer fund, tento model v současnosti funguje například v Kanadě nebo ve Švédsku. 
24 BEZDĚK, Vladimír. Penzijní systémy obecně i v kontextu české ekonomiky (současný stav a potřeba 

reforem), I. díl. VP č. 25.  Praha: Česká národní banka, 2000. Dostupný z: 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/en/research/research_publications/mp_wp/download/vp25

00.pdf [cit. 2012-10-30] 
25 II. pilíř – fondové financování může figurovat i jako dobrovolná instituce. 
26 Hypotetická míra výnosnosti (imputed rate of return) je nejčastěji determinovaná jako míra růstu 

základu, z něhož jsou placeny příspěvky. 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/2235/zaverecna_zprava.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/en/research/research_publications/mp_wp/download/vp2500.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/en/research/research_publications/mp_wp/download/vp2500.pdf
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jměním ve fondu jedince; nepřímo závisí také na průměrné očekávané délce 

života generace budoucích důchodců.
27

 

 Systém financování z vlastního jmění (Book Reserve) – jedná se o metodu 

zaměstnaneckých důchodových fondů, jež má základ v klasickém fondovém 

systému. Podstatou je dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o 

vytváření zvláštního fondu, kdy samotný fond je spravován právě 

zaměstnavatelem budoucích penzistů nebo specializovanými společnostmi, 

kterým byla jeho správa svěřena. Zaměstnavatelé zároveň přispívají 

zaměstnancům určité procento z částky, které si sami spoří, což jim připisuju 

jistou daňovou výhodu.
28

 Tato metoda se doporučuje pouze pro státy s velmi 

stabilní ekonomikou. Evropská unie zakázala následný rozvoj tohoto systému, 

neboť jej označila za sociálně nespravedlivý a nařídila jej nahradit jiným 

modelem financování.
29

 

Při rozhodování o způsobu financování je zajímavé poukázat na Solowův 

makroekonomický model pro malou otevřenou ekonomiku. Českou republiku lze zařadit mezi 

státy s malou otevřenou ekonomikou, na niž lze tento model velmi dobře aplikovat. Základní 

rozdíl mezi PAYG systémem a plně fondovým financováním spočívá v tom, zda se vytvoří či 

nikoli kapitálová rezerva. Takto vytvořený kapitálový fond ve velké míře ovlivňuje celkovou 

výši úspor v dané zemi, které se výrazně navyšují. V případě uzavřené ekonomiky, dojde ke 

snížení úrokové míry v důsledku takového navýšení úspor a zároveň se vyrovná zvýšená 

nabídka úspor s konstantní poptávkou po úsporách v podobě plánovaných investic. Naopak 

v případě malé otevřené ekonomiky (například České republiky) dochází k takovým tokům 

kapitálu, které vyrovnávají návratnost kapitálu mezi malými otevřenými ekonomikami a 

zahraničím. Za takových podmínek mohou standardně nastat dva případy - tuzemská úroková 

míra je nižší než zahraniční, což způsobuje příliv kapitálu do zahraničí a dochází tak 

k investování tuzemských úspor v zahraničí při vyšší úrokové míře, a naopak. Z výše 

uvedeného vyplývá, že stát, který uplatňuje metodu fondového financování důchodového 

systému, bude mít v důsledku zvýšeného množství úspor v ekonomice, nižší úrokovou míru. 

                                                 
27 BEZDĚK, Vladimír. Penzijní systémy obecně i v kontextu české ekonomiky (současný stav a potřeba 

reforem), I. díl. VP č. 25.  Praha: Česká národní banka, 2000. Dostupný z: 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/en/research/research_publications/mp_wp/download/vp25

00.pdf [cit. 2012-10-30] 
28 Srov. s TOMEŠ, Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. s. 

364 ISBN 978-80-7367-680-3 
29 TOMEŠ, Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. 440 s. ISBN 

978-80-7367-680-3 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/en/research/research_publications/mp_wp/download/vp2500.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/en/research/research_publications/mp_wp/download/vp2500.pdf
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Srovnatelný stát aplikující průběžné financování pak bude mít ceteris paribus
30

 úrokovou míru 

vyšší.
31

  

Nicméně úspěšnost průběžné nebo fondové metody financování nezávisí pouze na jejím 

vhodném zavedení v určitém státu, ale také na tom, jaké systému jsou aplikovány v ostatních 

státech. Ideální stav například pro Českou republiku tak tedy nastane v okamžiku, kdy ČR 

aplikuje fondový systém financování, zatímco všechny ostatní státy mají zavedené průběžné 

financování. Podle Solowowa modelu může tedy Česká republika využívat vysoké zahraniční 

úrokové míry. Investovaný kapitál v zahraničí bude dosahovat mnohem vyšších výnosů, než 

kterých by dosahoval v případě investování v tuzemsku. Naopak za situace, kdy Česká 

republika bude aplikovat průběžný systém financování a všechny ostatní státy systém 

fondového financování bude kapitál proudit ze zahraničí do domovského státu a ten následně 

sníží tuzemskou úrokovou míru. Nejhorší modelová situace pak nastane za podmínky, kdy 

všechny státy aplikují metodu fondového financování. V tomto případě je v podstatě nemožné 

najít stát s vyšší úrokovou mírou, tudíž následné výnosy dosahují velmi nízké úrovně. Tento 

fakt má negativní dopady na výši vyplacených dávek, zejména v kombinaci s vysokou mírou 

inflace v dané ekonomice. 

  

                                                 
30 Za jinak nezměněných podmínkek. 
31 Adema, Yvonne, Groezen van, Bas, Meijdam, Lex: Population Ageing and the International 

Capital Market, Netspar, panel paper 93s. 2009. Dostupný z: 

<http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=100348> [cit. 2012-11-10] 

 

http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=100348
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3 PRŮBĚH DŮCHODOVÉ REFORMY 

Základy sociálního systému v Českých zemích sahají do více jak stoleté minulosti. 

Během těchto let došlo k nemalým polickým, kulturním, ekonomickým, demografickým, 

územním a jiným změnám na našem území, které ovlivnili český sociální systém. 

Nejvýznamnější změny, jež se dotýkají současnosti, se odehrály po roce 1989. Lze říci, že od 

této chvíle začaly u nás působit prvotní snahy o konstrukci důchodové reformy a vznikat 

samotné důvody pro její zavedení. 

3.1 Penzijní reforma po roce 1989 

Po sametové revoluci došlo obratu Československu téměř ve všech aspektech 

společenského života. Změnily se především sociální, ekonomické a politické podmínky. 

Důchodový systém vykazoval řadu nedostatků, které vznikly jako důsledek odlišného 

fungování sociálního systému v komunistickém Československu a státech s demokratickým 

zřízením. Komunistická ideologie nepřipouštěla existenci sociálních problémů (například 

nezaměstnanost, chudobu), určité neradostné životní situace zcela upozadila (neexistovaly 

vdovské důchody) a naopak - velké množství dávek pro pracující i nepracující bylo 

přiznáváno duplicitně. Sociální politika se obecně vztahovala pouze na aktivity státu, role 

ostatních subjektů a participace občanů na sociální politice byla zcela potlačena. I samotné 

financování bylo velice nákladné, jelikož bylo výlučně založeno na státním rozpočtu.
32

 

3.1.1 Nedostatky sociálního systému po listopadu 1989 

Problémů důchodového systému, se kterými se společnosti musela v devadesátých 

letech minulého století potýkat, je velké množství. Níže budou nastíněny hlavní nedostatky 

vyskytující se v 90. letech minulého století, jež zapříčinily prvotní snahy o celkovou 

transformaci sociálního zabezpečení, a možností jejich řešení. 

Penzijní systém byl značně statický – nebyl schopen pružně reagovat na změny 

v demografickém a ekonomickém vývoji. Nedocházelo zde k valorizaci ani indexaci 

důchodů.
33

 Věk odchodu do důchodu byl obecně příliš nízký, v případě některých pracovních 

                                                 
32 KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 4. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2007. 504 s. ISBN 

978-80-7357-276-1 
33 Valorizace a indexace – způsoby kompenzace negativního dopadu inflace na hodnotové ukazatele, 

zejména různé formy důchodů a dávek. Dochází ke zvyšování těchto hodnotových veličin v poměru nepřímo 

úměrně k poklesu kupní síly měny a provádí se nepravidelně dle rozhodnutí veřejných orgánů – především 
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kategorií ještě snížený pro ženy. Docházelo také k potlačování osobní odpovědnosti 

jednotlivců, jelikož neexistovaly doplňkové důchodové soustavy. Občané se tedy nemohli 

sami podílet na svém zabezpečení jiným způsobem než „spořením si do peřiny“
34

 Dále nebyla 

zohledněna celoživotní úroveň příjmů, důchodové dávky nereflektovaly jedincovu mzdu, což 

vedlo k potlačení zásluhovosti. 

Tyto nedostatky důchodových systémů lze řešit několika různými způsoby. 

V postkomunistických státech se aplikovaly následující strategie: 

 strategie bez zásahu, ve které je zachováván původní systém bez žádných 

významných změn, 

 strategie opravy zděděného, podstatou které je modifikace původního systému 

prostřednictvím odstranění klíčových nedostatků (např. odstranění výhod 

určitým skupinám, prodlužování věku odchodu do důchodu, indexace 

vyplácených dávek, aj.), 

 strategie návratu k sociální pojišťovně, kde došlo k zavedení odvodu zvláštní 

platby pojistného mimo daňový systém a penzijní systém byl založen na PAYG 

metodě financování, 

 strategie osobních účtů, která je založena na vzniku kapitalizačních fondů 

v primárním pilíři důchodového pojištění, 

 strategie kapitalizace, jejíž podstatou je zavedení doplňkového pilíře 

důchodového pojištění ve snaze „ulehčit“ primárnímu.
35

 

3.1.2 Jednotlivé kroky důchodové reformy po roce 1989 

Přeměna sociálního systému v České republice začala tedy již v roce 1989. Autoři 

odborné literatury rozdělují průběh reformy do několika období, přičemž obyčejně přihlížejí 

k tehdejším preferencím sociální politiky a úřadující vlády.
36

 Tato dělení vyplývají zcela 

logicky z faktu, že reformu sociální (důchodového) systému nelze oddělit celkové politické 

                                                                                                                                                         
vlády. Definice podle: FIALOVÁ, Helena. Malý ekonomický výkladový slovník. 5. Rozšířené vyd. Praha: A plus, 

1999. 183s. ISBN 80-902514-2-0 
34 Lze polemizovat o tom, zda nebyly zcela potlačeny základní principy sociální zabezpečení 

charakterizované výše. V tomto případě byl potlačen minimálně princip subsidiarity a participace.  
35 BRDEK, Miroslav, JÍROVÁ, Hana a Vojtěch KREBS. Trendy v evropské sociální politice. Praha: 

ASPI Publishing, 2002. 251 s. ISBN 80-86395-25-1 
36 Více např. viz. Tomeš, který rozděluje průběh penzijní reformy na pět dílčích etap. TOMEŠ, Igor.  

Sociální politika: teorie a mezinárodní zkušenost. 2. přeprac. vyd. Praha: Sociopress, 2001. 262 s. ISBN 80-

86484-00-9 
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reformy a transformaci společnosti jako takové. Já se takto striktního dělení nebudu držet a 

pokusím se o vyzdvihnutí zásadních opatření reformy. 

Období 90. let minulého století započala postupná transformace důchodového 

systému, prostřednictvím které mělo být dosaženo zavedení základních principů sociálního 

zabezpečení s cílem posílit finanční zdroje státního penzijního pojištění a vytvořit fungující 

třetí pilíř
37

 soukromého fondově financovaného penzijního připojištění. Neméně významným 

cílem bylo snížit přílišnou štědrost minulého systému a čelit tak potencionálnímu ohrožení 

finanční rovnováhy 

V prvotní etapě transformace bylo nezbytné odstranit nedostatky minulého systému a 

přizpůsobit jej novým společenským, politickým a ekonomickým podmínkám. Byly 

odstraněny základní vady sociálního systému minulého režimu jako například diskriminace 

osob samostatně výdělečně činných, dále jen OSVČ, což znamenalo, že všichni ekonomicky 

aktivní měli nárok na výplatu důchodových dávek podle identických podmínek, dále 

zvýhodňování určitých skupin v důchodovém systému.
38

 Došlo ke zvyšování vyplácených 

dávek a byly stanoveny podmínky pro jejich valorizaci a indexaci. Legislativní změny 

proběhly prostřednictvím několika nových zákonů. Jednalo se o zákon č. 210/1990 Sb., o 

změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení; došlo ke zřízení nové 

soustavy orgánů státní správy působících v oblasti sociálního zabezpečení – České zprávy 

sociálního zabezpečení, dále jen ČSSZ. To vedlo ke sjednocení organizace důchodového 

a nemocenského pojištění. Činnost ČSSZ a další organizace sociálního zabezpečení byla 

vymezena v zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
39

 V roce 1991 byl přijat 

zákon č. 306/1991 Sb., o změnách v sociálním zabezpečení s účinností od 1. 8. 1991., jimž 

bylo poprvé upraveno penzijní připojištění. Konktrétně se jednalo o úpravu možnosti pro 

zaměstnavatele přispívat svým zaměstnancům na důchodové pojištění u komerčních 

pojišťoven.
40

 

Od roku 1993 pak započala systematická příprava nové koncepce důchodového 

systému. Byl zaveden odvod pojistné částky na sociální zabezpečení; jednalo se o zvláštní 

platbu mimo daňový systém, která ovšem stále patřila mezi příjmy státního rozpočtu. V roce 

1994 byl přijat zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, který 

                                                 
37 Dle současné terminologie EU, viz dále. 
38 Osoby zaměstnané dle tzv.  stavovské preference - I. a II. pracovní kategorie – zvláště namáhavá a 

riziková povolání. 
39 Podrobněji viz.: Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. 
40 Dle § 160 zákona č. 306/1991 Sb., o změnách v sociálním zabezpečení. 
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upravoval penzijní připojištění se státním příspěvkem (dále jen "penzijní připojištění") u 

penzijních fondů, činnost penzijních fondů a státní dozor nad penzijním připojištěním.
41

 

Český penzijní systém byl tedy tvořen státním povinným důchodovým pojištěním a 

doplňkovým soukromým penzijním připojištěním, které bylo dobrovolné pro účastníky 

důchodového systému.
42

 V konečném znění tohoto zákona došlo k odchylce od původního 

návrhu, který spočíval v zavedení penzijních fondů založených na zaměstnaneckém 

(kolektivním) principu. Je tedy založen pouze na individuální odpovědnosti jedince.
43

 

Období transformace vyvrcholilo přijetím zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění s účinností od 1. 1. 1996, dále jen ZDP. Tento zákon byl vypracován na odlišných 

kvalitativních principech vzhledem k předchozí právní úpravě. Cílem jednotlivých opatření 

tohoto zákona bylo zejména zlepšit finanční stabilitu  - snížit výdaje a zvýšit příjmy systému, 

a zmírnit tak prohlubující se deficit systému, zapříčiněný nepříznivým demografickým 

vývojem v České republice. Mezi klíčové novinky zákona o důchodovém pojištění patří 

například zavedení jiného způsobu výpočtu důchodu, uzákonění nových podmínek pro vznik 

právního nároku na výplatu důchodu, postupné zvyšování věku pro odchod do důchodu, 

prodlužování rozhodného období pro stanovení osobního vyměřovacího základu.
44

 To má za 

následek zvýšení interakce mezi celoživotní aktivitou jedince a výší jeho důchodových dávek 

a zároveň dochází k posílení principu zásluhovosti. Podle tehdejších prognóz by mělo 

rozhodné období prodlouženo až na třicet let již v roce 2016.
45

 Podstatnou změnou je také 

aplikace principu dynamičnosti v důchodovém pojištění.
46

 Lze říci, že přijetí zákona o 

důchodovém pojištění vedlo k naplnění transformační strategie s cílem dospět k zcela novému 

systému sociálního pojištění. Vzhledem k principům sociální politiky, vedlo přijetí ZDP 

k řadě pozitiv. Evropě byl tento považován za velmi moderní a pokrokový především 

prostřednictvím zakotvení konstrukce výpočtu důchodů tzv. indexací dosažených výdělků 

pojištěnce v  závislosti na  růstu průměrné mzdy v hospodářství.47 Přijetím ZDP došlo 

k dokončení systémové reformy a vznikl jakýsi základ současné právní úpravy důchodového 

                                                 
41 Dle § 1 zákona č. 42/1991 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých 

zákonů souvisejících s jeho zavedením 
42 Tzv. I a II. pilíř důchodového systému. 
43 POTŮČEK, Martin a Iveta RADIČOVÁ. Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce 1989. 1. 

vyd. Praha: Karolinum, 1998. 258s.  ISBN 80-7184-622-8. 
44 Více viz: PŘIB, Jan a Vladimír VOŘÍŠEK. Důchodové předpisy s komentářem. 6. vydání, Olomouc: 

ANAG, 2010, 543s. ISBN 978-80-7263-585-6 
45 V roce 2010 novelou ZDP prodlouženo na 35 let, následně celoživotně. 
46 Jde o významný princip současného důchodového systému. Jeho podstatou je aktualizace hodnoty 

příjmů pojištěnců při výpočtu dávek prostřednictvím koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího základu. 
47 HÁJEK, Zdeněk. Učební text č. 11, důchodová reforma v ČR a změny v důchodovém pojištění od roku 2010.  

Šumperk: JENA, 2010. Dostupný z: <http://www.cmkos.cz/data/articles/down_2528.pdf> [cit. 2012-11-10] 

http://www.cmkos.cz/data/articles/down_2528.pdf
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systému, jež umožnil právě jednotlivci individuálně ovlivňovat výši důchodových dávek 

právě prostřednictvím dobrovolné složky důchodového pojištění. Tímto krokem dochází tedy 

k potlačení principu mezigenerační solidarity a naopak je kladen důraz na rozvoj občanské 

zodpovědnosti v systému sociálního zabezpečení. Budoucím účelem důchodových dávek 

vyplácených z povinné státní složky penzijního pojištění bude tedy pouze zamezení chudoby 

občanů a nadstandartní příjmy budou záviset čistě na jejich vlastním uvážení. Zároveň také 

klesá procentuální výše důchodu vzhledem k průměrné výši mzdy. 

Pro potřeby systému sociálního zabezpečení byl zřízen zvláštní účet státních finančních 

aktiv dle zákona č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s 

přijetím zákona o důchodovém pojištění,
48

 prostřednictvím kterého lze v rámci státního 

rozpočtu definovat bilanci základního důchodového pojištění. Na tento účet jsou odváděny 

veškeré příspěvky a pouze z něj mohou být následně vypláceny dávky starobní penze.
49

 

Hlavním cílem restrukturalizace dávkového systému bylo zmírnit negativní dopady 

nepříznivého demografického vývoje v České republice takovým způsobem, aby v budoucnu 

nevznikla potřeba zvyšovat částku odvedeného pojistného ekonomicky aktivními osobami a 

podíl sociálních výdajů na hrubém domácím produktu. Nicméně se v důchodovém systému 

začaly postupem času opět projevovat nedostatky, které se týkaly zejména financování jeho 

státní složky (I. pilíře). Z tohoto důvodu došlo v následujících letech k četným koncepčním i 

nekoncepčním změnám, jež lze označit za tzv. průběžnou parametrickou reformu.
50

 

Období reformy od roku 1997 lze označit za období tzv. odstraňování nedostatků
51

 

tehdejšího důchodového pojištění. Po relativně krátké době od přijetí zákona o důchodovém 

pojištění se začaly řešit jeho nedostatky pro správné fungování důchodového systému. Zákon 

č. 134/1997Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o důchodovém pojištění „odstartoval“ řadu 

                                                 
48 Tato problematika byla původně upravena v § 18 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s 

rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (neboli rozpočtových pravidlech), následně 

pak v § 36 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
49 PŘIB, Jan., VOŘÍŠEK, Vladimír. Důchodové předpisy s komentářem. 6. vydání, Olomouc: ANAG, 

2010, 543s. ISBN 978-80-7263-585-6 
50 Parametrické reformní kroky spočívají v novém nastavení kritérií (parametrů), jež důchodový systém 

určují. Konkrétně se jedná například o věkovou hranici odchodu do důchodu, pojistnou dobu či příspěvkovou 

sazbu. 
51 Definice dle: VLÁDA ČR. Programové prohlášení vlády. Praha: Informační centrum vlády ČR, srpen 

1998 Dostupné z: <http://icv.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-

cr/milos-zeman/Programove-prohlaseni-vlady_1.pdf> [cit. 2012-11-10] 

http://icv.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/milos-zeman/Programove-prohlaseni-vlády_1.pdf
http://icv.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/milos-zeman/Programove-prohlaseni-vlády_1.pdf
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dalších změn a novel tohoto zákona.
52

 Přijetím tohoto zákona došlo ke zvýhodnění podmínek 

pro získání nároku na předčasný starobní důchod.
53

 Jakýmsi protipólem je pak zákon č. 

289/1997 Sb.,
54

 jež zahrnuje ustanovení o omezení zápočtu většiny druhů náhradních dob
55

 

pojištění v rámci úsporných opatření, zpřísnění podmínek pro pobírání starobního důchodu 

paralelně s příjmem z výdělečné činnosti a pro valorizaci důchodových dávek.
56

 V roce 1998 

pak byly připraveny dva návrhy týkající se zvýšení pojistné sazby v důchodovém pojištění, 

ani jeden však nebyl schválen parlamentem. 

Dalším legislativní změnou týkající se systému důchodového pojištění bylo schválení 

novely zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem,
57

 prostřednictvím které byla 

zvýšena bezpečnost a stabilita vkladů účastníků penzijního připojištění. Hlavním cílem tohoto 

zákona bylo podpořit rozvoj penzijního připojištění (zvýšením státního příspěvku, resp. 

zavedením daňových úlev). Tato novela byla impulsem pro zahájení druhé fáze vývoje 

penzijního připojištění.
58

  

.Během následujících let byl zákon o důchodovém pojištění dále několikrát 

novelizován. Mimo jiné došlo k znevýhodnění předčasného odchodu do důchodu a naopak 

zvýhodnění v případě tzv. „přesluhování“ po dosažení důchodového věku., upravila se 

pravidla pro růst důchodových dávek. Obecně lze říci, že dílčí kroky tohoto období měly opět 

následovat již zmiňovaný cíl finanční udržitelnosti povinné složky důchodového pojištění a 

posilovat stále důležitější dobrovolné pojištění. Ne všechna politická rozhodnutí ovšem 

odrážela tento trend a v rámci populistických kroků, docházelo k opozitnímu efektu v rámci 

sociálního systému, což vyžadovalo komplexnější řešení nastalé situace. 

 Nejzásadnější změny v systému důchodového pojištění od roku 1995 byly provedeny 

v roce 2003, kdy sociálně – demokratická vláda započala přípravu tzv. koncepčního řešení 

problémů důchodového systému, jehož podstatou byla reforma veřejných financí zacílená 

primárně na rozpočtové úspory v součinnosti s rozsáhlými parametrickými změnami 

                                                 
52 K dnešnímu dni (21. 11. 2012) cca 50 změn a novel zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů. 
53 § 30 odst. 2 až 4 zákona č. 134/1997Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o důchodovém pojištění. 

Tento § je v aktuálním znění důchodového zákona zrušen. 
54 Celým názvem zákon č. 289/1997 Sb. kterým se mění a doplňuje zákon o důchodovém pojištění. 
55 Podrobněji viz. PŘIB Jan a Vladimír VOŘÍŠEK. Důchodové předpisy s komentářem. 6. vydání, 

Olomouc: ANAG, 2010, s. ISBN 184 978-80-7263-736-2 
56 § 34 a § 67 zákona č. 289/1997 Sb. kterým se mění a doplňuje zákon o důchodovém pojištění. 
57 Konkrétně Zákon č. 170/1999 Sb., novela zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem. 
58 Více viz. PŘIB, Jan. Kdy do důchodu a za kolik. 13. aktualiz. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2012. s. 

111-118. 144 s. ISBN 978-80-247-4090-4 
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povinného pojištění. Opět mělo dojít ke stabilizaci prvního pilíře a zároveň k vytvoření 

základního rámce pro důchodovou reformu jako takovou.
59

 Konkrétně tyto změny byly 

zahrnuty v novele ZDP č. 425/2003 Sb.
60

 s účinností od 1. 1. 2004. 

Došlo ke zvýšení věkové hranice pro odchod do starobního důchodu na 63 let pro muže 

i ženy (stanovení věkové diferenciace u žen podle počtu dětí) a bylo rozhodnuto o následném 

zvyšování věkové hranice i po roce 2006. Dále vláda omezila možnosti předčasného odchodu 

do starobního důchodu, započtení doby studia do rozhodného období
61

 a výplatu 

důchodových dávek dle případného přivýdělku důchodce. Bylo zvýšeno pojistné 

důchodového pojištění a zároveň snížen příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, přičemž 

celkové zatížení zůstalo beze změny. V případě OSVČ došlo k rozdělení jejích činnosti na 

hlavní a vedlejší pro účely důchodového pojištění a stanovení minimálního základu pojistného 

a jeho postupného zvyšování bez ohledu na hospodářský výsledek podnikatele do roku 2006. 

Valorizace důchodových dávek bude prováděna pravidelně vždy k 1. lednu nového roku. 

Uzákoněním novely zákona o penzijním připojištění bylo harmonizováno české právo 

s právem Evropské unie.
62

 

Tato primární koncepce nových zákonů pro účely důchodového pojištění měla pozitivní 

vliv na finanční stabilitu povinného pojištění. Poprvé od roku 1996 bylo dosaženo kladné 

finanční bilance, příjmy důchodového pojištění tedy převýšily výdaje.
63

 

V roce 2004 došlo k významnému kroku v rozvoji koncepce důchodové reformy. V 

březnu tohoto roku byl ustanoven tzv. Tým expertů složený z delegátů jednotlivých 

politických stran, kteří měli zabezpečit důchodovou reformu po organizační stránce. Následně 

na podzim roku 2004 umožnila vláda České republiky vznik tzv. Výkonný tým, jehož úkolem 

bylo připravit odborné materiály vycházejících ze zadání jednotlivých politických stran 

Parlamentu ČR a analyzovat je pro budou řešení v rámci důchodové reformy. Tato Tzv. 

Bezděkova komise pracovala společně se zástupci jednotlivých politických stran, což mělo 

                                                 
59 ŠKROMACH, Zdeněk. Reforma veřejných financí zahájena. Dostupné z:  

<http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-cisel/clanky/casopis-narodni-pojisteni-c-1-

2004-clanek-1.htm> [cit 2013-1-25] 
60 Více viz zákon č. 36/2004, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním 

příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 
61 KREBS, Vojtěch. a kol. Sociální politika. 4. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2007. 504 s. ISBN 

978-80-7357-276-1 
62 PŘIB, Jan., VOŘÍŠEK, Vladimír. Důchodové předpisy s komentářem. 6. vydání, Olomouc: ANAG, 

2010, 543s. ISBN 978-80-7263-585-6 
63 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Národní strategická zpráva o přiměřených a 

udržitelných důchodech Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2005. Dostupné z: 

<http://www.mpsv.cz/files/clanky/1450/CZ_nsrp_cz.pdf> [cit 2013-01-25] 

http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-cisel/clanky/casopis-narodni-pojisteni-c-1-2004-clanek-1.htm
http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-cisel/clanky/casopis-narodni-pojisteni-c-1-2004-clanek-1.htm
http://www.mpsv.cz/files/clanky/1450/CZ_nsrp_cz.pdf
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zajistit součinnost mezi jednotlivými institucemi. Výstupem odborné práce Výkonného týmu 

byla Závěrečná zpráva vydaná v roce 2005, která shrnuje jednotlivé fáze analýzy povinné 

složky důchodového systému a hodnotní možné budoucí varianty sestavené jednotlivými 

politickými stranami.
64

 Návazně na tento elaborát došlo k několika politickým jednáním o 

dalším postupu koncepce důchodové reformy, jež vyústily v konkrétní návrh -„Dohoda 

politických stran o dalším pokračování důchodové reformy.“ V konečném důsledku však 

nedošlo k jejímu podepsání.
65

 

 Další změny v důchodovém pojištění byly uzákoněny v roce 2006. Jednalo se 

například o zrušení příjmového limitu po účastníky, kterým byl přiznán částečný invalidní 

důchod,
66

 změny ve výši vypláceného vdovského důchodu,
67

 zvýšení procentního výměru o 

2000 Kč pro starší 100 let.
68

 Důležitým aspektem pro důchodové pojištění bylo také přijetí 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. 

 V lednu následujícího roku jako další krok vývoje reformy bylo přijato Programové 

prohlášení vlády České republiky.
69

 Mezi prioritní body tohoto dokumentu lze zařadit 

především zahájení a následnou realizaci důchodové reformy ve třech následujících fázích – 

v první fázi mělo dojít k parametrickým změnám současného penzijního systému, v druhé k 

reformě systému penzijního připojištění s vytvořením zvláštního účtu rezervy pro účely 

důchodové reformy a třetí fáze byla založena možnosti vzniku další dobrovolné složky 

penzijního systému na bázi opt-out.
70

 Tímto vláda sledovala opět cíl finanční stability, proto 

byla důchodová reforma zařazena mezi hlavní cíle reformy veřejných financí a zároveň 

označena jako podmnožina celkové sociální reformy.
71

 Přijetím zákona č. 26/2008 Sb., změna 

                                                 
64 Více viz.: BEZDĚK, Vladimír. Penzijní systémy obecně i v kontextu české ekonomiky (současný stav a 

potřeba reforem), I. díl. VP č. 25.  Praha: Česká národní banka, 2000.  Dostupný z: 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/en/research/research_publications/mp_wp/download/vp25

00.pdf [cit. 2013-01-05] 
65 KRÁL, J. 15 let českého sociálního pojištění. Sborníky 46: Vývojové trendy důchodových reforem 

v Evropě. Editoři: Věra Štangová, Petr Tröster. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010. 68 s.  ISBN 

978-80-8714-634-7 
66 Více viz.: zákon č. 24/2006 Sb., změna zákona o důchodovém pojištění. 
67 Více viz.: § 82 zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém 

pojištění zaměstnanců. 
68 KREBS, Vojtěch. a kol. Sociální politika. 4. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2007. 504 s. ISBN 

978-80-7357-276-1 
69 Více viz: Programové prohlášení vlády Praha: Informační centrum vlády ČR, leden 2007. Dostupné z: 

<http://icv.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/mirek-topolanek-

2/Programove-prohlaseni-vlády_1.pdf> [cit 2013-01-25] 
70 Opt – out neboli možnost vyvázání se ze základního povinného důchodového pojištění. 
71 VLÁDA ČR. Reforma veřejných financí. Praha: Informační centrum vlády ČR, 2007 Dostupné z: 

<http://icv.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/mirek-topolanek-

2/Reforma_verejnych_financi.pdf> [cit 2013-01-25] 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/en/research/research_publications/mp_wp/download/vp2500.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/en/research/research_publications/mp_wp/download/vp2500.pdf
http://icv.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/mirek-topolanek-2/Programove-prohlaseni-vlády_1.pdf
http://icv.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/mirek-topolanek-2/Programove-prohlaseni-vlády_1.pdf
http://icv.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/mirek-topolanek-2/Reforma_verejnych_financi.pdf
http://icv.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2007-cr/mirek-topolanek-2/Reforma_verejnych_financi.pdf
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zákona o rozpočtových pravidlech a změna souvisejících zákonů došlo ke zřízení zvláštního 

účtu rezervy
72

, čím byl splněn jeden ze stanovených cílů druhé fáze důchodové reformy a 

následně novelou ZDP
73

 byla realizována první fáze důchodové reformy.
74

 

Za účelem komplexní důchodové reformy byl v roce 2010 vládou ustanoven tzv. 

Poradní expertní sbor ministra financí a ministra práce a sociálních věcí (dále jen PES),
75

 

jehož úkolem bylo především aktualizovat státní pilíř důchodového systému a následně 

nadefinovat návrhy na změny v důchodovém systému České republiky.
76

 

3.1.3 Parametrické změny důchodového systému 

1. ledna 2010 nabyl účinnosti zákon č. 306/2008 Sb.
77

, který obsahoval soubor 

parametrických změn spadajících do první fáze důchodové reformy.
78

 Jedná se zásadní 

úpravy, prostřednictvím kterých byl ovlivněn další vývoj jednotlivých reformních kroků. 

Tímto zákonem se mění základní podmínky pro vznik nároku na dávky starobního důchodu i 

parametry pro výpočty výše těchto dávek. Je tedy nasnadě tyto změny označit za 

parametrické. Hlavním důvodem parametrických změn je především fakt, že stávající pravidla 

pro přiznávání důchodových dávek jsou za dané situace neúnosné a pro budoucí vývoj 

penzijního systému České republiky s jeho demografickou prognózou prakticky neudržitelné. 

Změny se týkají především nároků na dávky v budoucnu, dosud přiznané důchody zůstanou 

na stejné úrovni, až na určité výjimky, přičemž dílčí omezení také ovlivní až budoucí 

důchodové nároky. Dle Ministerstva práce a sociálních věcí měly tyto změny proběhnout 

postupně v zájmu veřejnosti, aby měla dostatek času se novým pravidlům přizpůsobit.
79

 

Nicméně tento zájem ministerstva byl zjevně zcela bezpředmětný vzhledem k dalšímu 

velkému počtu změn, které proběhly následně v krátkém časovém období. 

                                                 
72 Viz § 36 odst. 3 zákona č. 26/2008, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a 

o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony 
73 Podrobněji: zákon č. 306/2008 Sb., změna zákona o důchodovém pojištění. 
74 MISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Zpráva o stavu prací na důchodové reformě. Praha: 

2009 Dostupné z: 

<http://www.mpsv.cz/files/clanky/8261/Podkladovy_material_Duchodova_Reforma_2009.zip> [cit. 2013-01-

24] 
75 V literatuře označován, také jako II. Bezděkova komise. Účelem PES bylo navázat na I. Bezděkovu 

komisi. 
76 Více viz.: PORADNÍ EXPERTNÍ SBOR MINISTRA FINANCÍ A MINISTRA PRÁCE A 

SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Závěrečná zpráva PES. Praha: 2010. Dostupné z: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/2010_06_03_Zaverecna_zprava_final_cistopis_doc.doc> [cit. 2013-01-

25] 
77 Zákon č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon o ZDP 
78 Více viz: PŘIB, Jan., VOŘÍŠEK, Vladimír. Důchodové předpisy s komentářem. 6. vydání, Olomouc: 

ANAG, 2010, 543s. ISBN 978-80-7263-585-6 
79 Dle: Mpsv.cz Reformy MPSV. Dostupný z: < http://www.mpsv.cz/cs/8021> [cit. 2013-01-28] 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/8261/Podkladovy_material_Duchodova_Reforma_2009.zip
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/2010_06_03_Zaverecna_zprava_final_cistopis_doc.doc
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Ke klíčovým parametrickým úpravám lze jednoznačně zařadit postupné zvyšování věku 

pro odchod do starobního důchodu až na 65 let, s tím související prodlužování pojistné doby 

nezbytné pro vznik nároku na vyplácení důchodových dávek až na 35 let. § 29 ZDP upravuje 

podmínky účastníka důchodového pojištění pro přiznání nároku na vyplácení důchodových 

dávek. Nutnou podmínkou pro nárok na řádný starobní důchod je dosažení důchodového věku 

a zároveň minimální pojistná doba pro vznik nároku, která do roku 2010 činila 25 let. V rámci 

parametrických změn se bude postupně zvyšovat i doba pojištění, jež by měla dosáhnout až 

doby 35 let pro účastníky, kteří dovrší důchodového věku v roce 2018.
80

 Zvýšení 

důchodového věku je změnou, která logicky vyúsťuje z ekonomické situace, ve které se 

Česká republika v roce 2010 nacházela. Z veškerých materiálů tykajících se problematiky 

demografického prostředí jasně vyplývá, že situace dle minulých regulí je jasně neudržitelná a 

představuje hrozbu pro stát v oblasti veřejných financí. Příčinu tohoto negativního stavu lze 

objevit již v učebnicích zeměpisu osmé třídy, kde jsou uvedeny chtěné a nežádoucí grafy 

vyjadřující rozložení obyvatel dané země dle jejich věku tzv. strom života dané ekonomiky. 

Ze statistických údajů lze jasně vyvodit, že strom života České republiky má nežádoucí tvar, 

jenž přetrvává již několik minulých období a tendence v rozložení sil obyvatelstva se nemění 

ani do budoucna. Jinými slovy osob nacházejících se v postproduktivním věku stále přibývá, 

bohužel neúměrně k ekonomicky aktivním jedincům. Dle budoucích prognóz bude tento trend 

i nadále pokračovat s výsledkem kdy počet ekonomicky neaktivních jedinců zaujme až jednu 

třetinu celkového počtu obyvatel republiky. Lze tedy opět předpokládat pokračující zvyšování 

věkové hranice pro odchod do starobního důchodu. Na tomto místě vyvstává etická otázka, 

zda budou občané schopni zhostit se tohoto břemena po stránce jejich fyzické kondice. 

Další změnou je redukce zápočtu náhradních dob; zároveň je tímto zákonem z výčtu 

náhradních vyloučeno studium na střední, vyšší odborné, či vysoké škole, studenti se tedy 

mohou účastnit na důchodovém pojištění účastnit pouze dobrovolně.
81

 

Celkově se také mění koncepce invalidních důchodů. V zákoně o důchodovém pojištění 

již není rozlišováno mezi částečným a plným invalidním důchodem. Účastníci pojištění tak 

z důvodu jejich invalidy pobírají jedinou dávku důchodového pojištění – invalidní důchod. 

Dávky invalidního důchodu se odstupňují dle konkrétního stupně invalidity,
82

 který u 

účastníka pojištění nastal. Koncepce invalidních důchodů se týká i nároků již přiznaných do 

                                                 
80 Podrobněji § 29 zákona č. 306/2008 Sb. kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění 
81 Více viz.: Mpsv.cz Reformy MPSV. Dostupný z: <http://www.mpsv.cz/cs/8021> [cit. 2013-01-28] 
82 Pro potřebu důchodového pojištění lze rozlišit I., II. a III. stupeň invalidity. 



24 

 

konce roku 2009; zákon tedy ukládá transformaci již přiznaných invalidních důchodů na nový 

třístupňový systém pro účely důchodového pojištění s tím, že se mění pouze označení, nikoli 

výše vyplácené dávky.
83

 Po dosažení věkové hranice pro starobní důchod, dojde k přeměně 

invalidního důchodu na starobní ve stejném rozsahu, jako byl přiznán důchod invalidní.
84

 

Zamýšlená podstata „parametrická reformy“ státního pilíře důchodového systému je 

vyjádřena Ministerstvem práce a sociálních věcí následovně: „Schválením shora uvedených 

změn je realizována I. etapa důchodové reformy, která byla připravena se záměrem přispět 

k lepší finanční udržitelnosti základního důchodového pojištění a k odstranění některých 

mikroekonomických neefektivností a zajistit tak jeho lepší dlouhodobou stabilitu. Změny se 

týkají výdajové strany základního důchodového pojištění.“
85

 

Období do roku 2010 zle tedy shrnout jako snahy úřadujících vlád připravit ucelenou 

koncepci důchodové reformy. Ve výsledku ovšem tento cíl nebyl naplněn. U prvotních 

zamýšlených koncepcí nedošlo ke shodě mezi politiky a jediná realizace reformních kroků 

započala za vlády premiéra Miroslava Topolánka, jejímž obsahem bylo naplnění první fáze 

důchodové reformy. Ovšem také nedošlo dokončení této koncepce v podobě druhé a třetí 

fáze. Tyto parametrické změny státní složky důchodového pojištění měli ve výsledku 

pozitivní dopad na jeho udržitelnost, nicméně v důsledku ekonomické krize, která zasáhla 

Českou republiku mezi roky 2008 – 2010, lze označit celkový výsledek hospodaření systému 

důchodového pojištění za nepříznivý. Konkrétně v roce 2009 vykázal schodek ve výši 36,8 

mld. Kč.
86

 Otázkou však zůstává, zda by v první fázi prostřednictvím výše zmíněných 

parametrických změn došlo k naplnění všech cílů Ministerstva práce a sociálních věcí 

v případě, že by nedošlo k recesi české ekonomiky. Výše zmíněnou citaci lze označit za příliš 

obecnou a utopickou a je přehnané si myslet, že pouze změny ve státním povinném pilíři 

penzijního pojištění přinesou pozitivní výsledky na takové úrovni. 

3.2 Malá důchodová reforma 

Označení „Malá důchodová reforma“ nelze pokládat za oficiální název, nýbrž vznikl 

v novinářských kruzích. Žurnalisté tak tedy označili změny důchodového pojištění zakotvené 

                                                 
83 Více viz.: § 39 zákona č. 306/2008 Sb. kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 
84 Více viz.: § 61a zákona č. 306/2008 Sb. kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění. 
85 Mpsv.cz Důchodové pojištění. Dostupný z: < http://www.mpsv.cz/cs/5409> [cit. 2013-01-28] 
86 Mfcr.cz Zpráva o výsledcích hospodaření státního rozpočtu. Dostupné z 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/statni_zav_ucet_56713.html?year=2009> [cit. 2013-01-14] 

http://www.mpsv.cz/cs/5409
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v zákoně č. 220/2011 Sb.,
87

 který byl přijat vládou ještě před realizováním hlavní části 

penzijní reformy – zavedením tzv. druhého pilíře. Tento zákon zle zařadit mezi 

nejzásadnější změny v úpravě důchodového pojištění během poslední desítky let.   

Tato novela především řeší dopady nálezu Ústavního soudu, jimž došlo ke 

zrušení § 15 ZDP. Ústavní soud ČR ve svém nálezu
88

 shledal § 15 zákona o 

důchodovém pojištění jako protiústavní. V tomto ustanovení byl zakotven způsob 

stanovení výpočtového základu, z něhož se vypočítává procentní výměra důchodu, a 

výše tzv. redukčních hranic. Samotná existence redukčních hranic však tímto nálezem 

zpochybněna nebyla.
89

 Soud tedy uznal, že starobní důchod jedinců s  vyššími příjmy 

jsou příliš nízké ve srovnání s občany spadajícími do nízkopříjmových skupin, čímž je 

v rozporu s Listinou základních práv a svobod ČR, avšak řešení tohoto rozporuplného 

faktu je zcela na zákonodárné moci.
90

 Důchody by tedy měly být vypláceny na 

principu zásluhovosti, nikoli solidarity. Soud shledává v rozporu s Listinou nejen výše 

zmiňované ustanovení, nýbrž i další otázky, hlavně problematiku zaručeného práva na 

přiměřené hmotné zabezpečení dle článku 30 odst. 1 Listiny základních práv a 

svobod.
91

 Novela zákona o důchodovém pojištění tedy obsahuje i nová ustanovení, jež 

se zrušením § 15 ZDP přímo nesouvisejí s  opětovným cílem zlepšit finanční situaci 

systému důchodového pojištění a zajistit jeho udržitelnost prostřednictvím zpřesnění 

právní úpravy. Podle ÚS by měli zákonodárci postupovat v  souladu s principy sociální 

politiky a zároveň respektovat ústavní zákony.  

Mezi klíčové změny ZDP přímo související s nálezem Ústavního soudy lze zařadit níže 

uvedené: 

 Změna základní výměry důchodu. Tato veličina se používá k výpočtu dávky 

starobního důchodu a její výše se určí procentní sazbou na rozdíl od minulých 

období, kdy byla určena pevnou částkou.
92

 Její základní výše je stanovena na 

úrovni základní výměry důchodu v roce 2011, tj. 2230 Kč, což odpovídá 9% 

                                                 
87 Zákon č. 220/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.  
88 Předpis č. 135/2010 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 23. března 2010 ve věci návrhu na zrušení § 15 

zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění  
89 Mpsv.cz Důchodové pojištění Dostupný z: < http://www.mpsv.cz/cs/11111> [cit. 2013-1-14] 
90 ADAM Rudolf Informační zpravodaj. Praha: OSPO. 5. 4. 2011 Dostupný z: 

www.ospo.cz/UploadFiles/IZ-duben%202011-mail.doc [cit. 2013-1-14] 
91 Zákon č. 2/1993 Listina základních práv a svobod. 
92 Zákon č. 155/1995, o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších  právních předpisů, § 4 odst. 

2. 

http://www.mpsv.cz/cs/11111
http://www.ospo.cz/UploadFiles/IZ-duben%202011-mail.doc
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průměrného měsíčního příjmu (v právní úpravě nebyla do roku 2011 obsažena 

žádná pravidla pro stanovení základní výměry důchodu). Základní výměra je 

tedy veličinou, jež není ovlivněna výší příjmu konkrétního jedince a vždy se 

automaticky přizpůsobí na změnu průměrné mzdy.
93

 Jedná se tedy o technické 

opatření a zjednodušení, jelikož není vyžadována změna zákona při každé 

změně ekonomických podmínek.
94

 

 Redukční hranice - ZDP jednoznačně ustanovil kritéria pro určení výše 

redukčních hranic pro účely zjištění výpočtového základu a to opět ve vazbě na 

průměrnou mzdu. Došlo tedy k zakotvení podmínek pro určení redukčních 

hranic přímo do právní úpravy systému důchodového pojištění, což zabraňuje 

zákonodárcům každoročně stanovovat výši redukčních hranic pouze dle svých 

vlastních uvážení bez jakýchkoli zákonných regulí. Právě toto počínání bylo 

kritizováno v nálezu Ústavního soudu. První redukční hranice vychází ze stavu 

před schválením novely ZDP a její hodnota odpovídá 44% průměrné mzdy. 

V případě druhé redukční hranice dochází k posunu z 28 200 Kč (cca 114% 

průměrné měsíční mzdy) na čtyřnásobek průměrné měsíční mzdy, což odpovídá 

maximálnímu měsíčnímu vyměřovacímu základu – tzv. stropu pro placení 

pojistného.
95

 Následkem novelizace této právní úpravy jsou vyšší dávky 

starobního důchodu jedincům, jež jejich hrubý měsíční příjem dosahoval cca 

36 000 Kč a více. Naopak lidé s nejnižšími příjmy s příjmy zhruba do 10 900 – 

na úrovní první redukční hranice dosáhnou na stejný důchod jako před malou 

důchodovou reformou. Nižší
96

 důchody dostanou ti účastníci, jejichž hrubá 

průměrná mzda dosahovala před rokem 2011 částky spadající mezi první a 

druhou redukční hranicí. Tato skupina představuje asi 70% účastníků na 

penzijním pojištění. Nezbyde než konstatovat, že změna právní úpravy sice 

vyřešila problém, jež kritizoval ve svém nálezu Ústavní soud ČR, nýbrž vláda si 

řešení opět interpretovala po svém.  

                                                 
93 Průměrná mzda, respektive všeobecný vyměřovací základ je aktualizován každoročně dle údajů 

Českého statistického úřadu 
94 Zákon č. 155/1995, o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů, § 17 odst. 2. 
95 Podrobněji viz § 16 zákona č. 220/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
96 Dle MPSV pokles důchodu asi o 3%. 
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 Změna zápočtu částek osobního základu do jednotlivých redukčních 

hranic
97

 

 Prodlužování rozhodného období – zákon stanovuje další prodlužování 

rozhodného období pro určování osobního vyměřovacího základu na 

celoživotní
98

 (dříve 30 let) za účelem upevnění vazby mezi pojistným 

zaplaceným účastníkem důchodového pojištění a výší jemu přiznané dávky 

důchodu, přičemž do posouzení budou zahrnuty veškeré příjmy. 

 Přechodné období – přechodné období penzijního pojištění je pět let.
99

 

Další parametrické změny se přímo netýkají rozhodnutí Ústavního soudu, avšak byly 

provedeny za účelem zpřesnění právní úpravy důchodového systému a zlepšení jeho finanční 

udržitelnosti. Jedná se například o další zvyšování věku pro odchod do důchodu i po dosažení 

65 let a zajištění rychlejšího sjednocení důchodového věku pro obě pohlaví, zvyšování 

vyplácených důchodových dávek dle růstu indexu spotřebitelských cen, zpřísnění 

předčasného odchodu do důchodu a podmínek pro přiznání nároku na vdovský důchod. 

  

                                                 
97 Více viz: § 15 zákona č. 220/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
98 Tzn. období, které začíná běžet 1 ledna roku bezprostředně následujícím po roce, v němž pojištěnec 

dosáhne 18 let věku a končí rokem, který bezprostředně předchází roku, v němž došlo k přiznání důchodu. 
99 Konkrétní hodnoty § 15 zákona č. 220/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
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4 TŘI PILÍŘE 

K vyvrcholení důchodové reformy došlo zavedením tzv. třípilířového systému pro účely 

sociálního zabezpečení České republiky. Během posledních pár let se tento systém postupně 

zavádí do většiny členských států Evropské unie i řady ostatních ekonomicky rozvinutých 

zemí, a jehož prostřednictvím by mělo především dojít k diverzifikaci rizik při financování 

důchodového zabezpečení.
100

 

Sociální zabezpečení ČR bylo do konce roku 2012 pokryto dvěma složkami 

důchodového systému, který prošel od roku 1989 řadou změn, jež ovlivnily jeho fungování 

zejména technicky a systematicky. Výše zmíněné parametrické změny však pouze 

prodlužovaly fungovaní systému nastaveného zákonem o důchodovém pojištění během 

diskuzí a přípravy důchodové reformy jako takové. Na snahy ucelit novou koncepci 

důchodové reformy negativně dopadaly neshody jednotlivých vlád během funkčních období a 

celková roztříštěná politická situace v zemi. Nicméně bylo jasné, že stávající situace 

důchodového systému ČR dle prognóz ekonomického, demografického a politického vývoje 

je do budoucna neudržitelná a jeho radikální změna nezbytná. 

Důchodový systém ČR do roku 2012 se tedy skládal ze dvou složek. První složku lze 

nazvat jako povinný statní pilíř, ve kterém se uplatňuje metoda průběžného financování 

(PAYG) a způsob výpočtu výše vyplácených dávek je dávkově definovaný (více k fungování 

systému viz kapitola 2).
101

 Základním faktorem financování dávek starobního důchodu je 

pojistné, které je odváděno podle přesně stanovených zákonných podmínek zaměstnancem, 

zaměstnavatelem i osobami samostatně výdělečně činnými. Odvedené povinné pojistné je 

evidováno od roku 1996 na samostatném účtu státního rozpočtu, ze kterého se následně 

financují důchodové dávky s nimi spojené správní poplatky. Organizační zabezpečení spadá 

do kompetence České správy sociálního zabezpečení.
102

 

Druhou složkou je zcela dobrovolný doplňkový pilíř, který vychází ze soukromé 

iniciativy jednotlivých účastníků na důchodovém pojištění a pomáhá tak nést státu břemeno 

sociálního zabezpečení. Jedná se o penzijní připojištění se státním příspěvkem a lze zde také 

                                                 
100 KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 4. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2007. 504s. ISBN 

978-80-7357-276-1 
101 DURDISOVÁ, Jaroslava a kol. Sociální politika v ekonomické praxi (vybrané problémy). 1. Vyd. 

Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2005. 246 s. ISBN 80-245-0850-8 
102 PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance, úvod do problematiky. 3. Vyd. Praha: ASPI, a.s., 2005, 528 s. ISBN 

80-7357-049-1  
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zařadit soukromé životní pojištění. Penzijní připojištění uplatňuje fondový způsob 

financování a tvorba penzijních plánů představuje jakousi rezervu ke krytí pozdějších závazků 

účastníků působících v jednotlivých nestátních fondech.
103

 Druhá složka je založena na 

kapitálovém financování, u něhož je nutná větší zodpovědnost účastníků, vzhledem 

k náročnosti finančního řízení pro jednotlivce. Účastníkům je však umožněno dosáhnout 

vyšších výnosů v rámci investiční činnosti. Způsob výpočtu dávek je opět dávkově 

definovaný, avšak výše jejich budoucích dávek závisí nejen na výši odvedených příspěvků, 

ale také na míře zhodnocení těchto příspěvků na kapitálovém trhu.
104

 

4.1 Důvody důchodové reformy 

Vzhledem k faktu, že povinná složka důchodového systému byla založena zcela na 

mezigenerační solidaritě jednotlivých občanů republiky a přerozdělování finančních zdrojů 

sloužilo ke krytí závazků státu na sociálním zabezpečení, se stávající systém sociálního 

zabezpečení a české ekonomiky vůbec nacházel v neudržitelné situaci v závislosti na řadě 

determinantů, které na situaci v České republice působí izolovaně, nýbrž se vzájemně 

ovlivňují. Mezi tyto determinanty lze zařadit demografické, ekonomické a sociální změny, jež 

jsou podmíněny jejich předchozím vývojem a zároveň budou negativně ovlivňovat situaci 

systému sociální ochrany v následujících letech dle budoucích prognóz odborníků. Cílem 

sociální politiky je v zásadě stabilizace politické moci, které by mělo být dosaženo 

prostřednictvím usměrnění výše zmiňovaných dílčích faktorů, které ji ovlivňují. Stav a vývoj 

sociální politiky odpovídá sociální úrovni a záměrům dané společnosti. Její stabilizace by 

mělo být dosaženo prostřednictvím zajištění určitého životního standartu, sociálního bezpečí a 

poskytnutí rovných příležitostí všem občanům.
105

 

4.1.1 Demografický vývoj 

Jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících situaci sociálního zabezpečení je 

demografický determinant. Vývoj obyvatelstva a jeho strukturu je nutno bezpodmínečně 

zahrnout do koncepcí změny důchodového systému. Důraz je kladen především na jeho 

zohlednění a respektování z dlouhodobého hlediska. Demografický trend ovlivňuje v průběhu 

let řadu faktorů, zejména pak společensko ekonomické procesy, jejichž důsledkem může 

                                                 
103 CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika, teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 1999, 398 s. ISBN 

80-86119-17-3 
104 KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 4. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2007. 504 s. ISBN 

978-80-7357-276-1 
105 ARNOLDOVÁ, Anna. Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení. I.část. Praha: Karolinum, 2007, 

612 s. ISBN 978-80-246-1393-2 
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nastat přehodnocení původních záměrů, návrhů a následných opatření v systému českého 

sociálního zabezpečení. Vlivem změny politické situace po roce 1989 došlo k populační 

stagnaci, jejímž důsledkem je postupné stárnutí populace. Konkrétně se jedná o pokles 

porodnosti, což musí mít nutně za následek pokles počtu osob v produktivním věku a pokles 

úmrtnosti, z čehož vyplývá prodlužování střední délky života a s tím souvisí narůstající počet 

obyvatelstva v postproduktivním věku. Obecné stárnutí obyvatelstva a nevyvážený poměr 

mezi osobami ekonomicky aktivními a neaktivními, případně i prodlužující se doba přípravy 

mládeže na budoucí povolání ovlivňuje prakticky všechny sféry ekonomiky a její tržní 

udržitelnost. V souvislosti s problematikou sociálního zabezpečení je pozornost zaměřena na 

zvyšující se náklady na zajištění potřebných prostředků potřebných pro výplatu důchodových 

dávek.
106

 

Nepřipravenost struktury důchodového systému na budoucí demografický vývoj byla 

základním problémem a hnací silou snažení o vytvoření nové koncepce, jehož zaručeným 

důsledkem by byl neustále se zvyšující se podíl jedinců s přiznaným nárokem na důchod a tím 

pádem zhoršování se poměru počtu občanů pobírajících důchod k počtu jedinců výdělečně 

činných, jež odvádí pojistné. 

Pro představu v minulosti přispívali na jeden starobní důchod čtyři ekonomicky aktivní 

obyvatelé, v současné době jsou to dva pojištěnci, jež přispívají na živobytí jednoho 

důchodce. Dle demografických prognóz dojde během třiceti let k vyrovnání, z čehož vyplývá, 

že na jednoho penzistu bude přispívat pouze jeden pracující. V dnešní době jsou důchody 

v rámci státního pojištění dotovány státem ve výši 30 až 50 miliard Kč ročně. Průměrná výše 

důchodové dávky se v současnosti pohybuje kolem 10 500 Kč. Za situace, kdy by nedošlo 

k zavedení penzijní reformy, by tato částka poklesla přibližně na 7 000 korun (bráno 

v dnešních cenách), což by vedlo u většiny postproduktivních obyvatel k životu v chudobě. 

Neudržitelnost takového stavu je nasnadě a odkládání změny by vedlo k ohrožení nejen 

stability státu, ale i samotné kvality života českých seniorů.
107

 

4.1.2 Sociální a ekonomický vývoj 

Hospodářská situace ovlivňuje také sociální zabezpečení prostřednictvím stupně 

sociálního a ekonomického rozvoje společnosti. Apel je kladen na dynamiku výkonosti 

                                                 
106 ARNOLDOVÁ, Anna. Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení. I.část. Praha: Karolinum, 2007, 

612 s. ISBN 978-80-246-1393-2 
107 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Důchodová reforma – nejčastěji kladené dotazy a 

odpovědi. Praha: MPSV, 2011, Dostupný z: <http://socialniporadce.mpsv.cz/files/clanky/283/dr_faq091211.pdf> 

[cit. 2013-03-04] 

http://socialniporadce.mpsv.cz/files/clanky/283/dr_faq091211.pdf
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ekonomiky, jež má přímý vliv na velikost vytvořených zdrojů této ekonomiky, jež je možné 

rozdělit na základě stanovených priorit dle způsobu a rozsahu krytí jednotlivých 

ekonomických a sociálních potřeb. Příznivý ekonomický vývoj s sebou zpravidla přináší 

snížení nezaměstnanosti a tím pádem je možné zacílit volné ekonomické zdroje především do 

samotného rozvoje. Naopak závažně ekonomické problémy vznikají v případě ekonomické 

recese v součinnosti s ekonomickou krizí, která postihla Českou republiku v roce 2009. Za 

této situace je nutno maximálně omezovat prostředky potřebné nejen pro účely sociálního 

zabezpečení. Dalšími negativními důsledky ekonomické recese je zvyšování nezaměstnanosti 

a z té následně vyplývající sociální problémy, jež vyvolávají řadu dalších sociálních výdajů 

vyžadující většinu volných disponibilních zdrojů pro jejich krytí. Logickým politickým cílem 

je tedy snižování nezaměstnanosti, především té dlouhodobé a přetrvávající u osob vyššího 

věku a usměrňování trendu vysokému počtu odchodů do předčasných důchodů.
108

 Sociální 

zabezpečení je ovlivněno i samotnou strukturou zaměstnanosti, sociálními a ekonomickými 

podmínkami zaměstnanosti žen zejména s malými dětmi a také možnosti zaměstnávání osob 

těsně před odchodem do důchodu či samotných důchodců. 

Dalším ekonomickým faktorem je vliv inflačních tlaků na výši vyplácených dávek. Je 

proto nutno stanovit valorizační mechanismus a pravidla pro jeho uplatňování způsobem, jež 

by byl schopen reagovat na cenovou a mzdovou dynamiku z hlediska růstu životních 

nákladů.
109

 

Minulý penzijní systém nebyl tedy schopen pružně reagovat na důsledky ekonomického 

vývoje, především vlivem jeho statičnosti. Tento klíčový nedostatek je příčinou podstatného 

narušení míry solidarity mezi ekonomicky aktivními a neaktivními občany. Problém 

statičnosti spočíval zejména v řadě omezení, které penzijní systém obsahoval (jednalo se 

především o stanovení maximální výše důchodových dávek a redukce výdělků rozhodných 

pro jejich výpočet), parametry vyjádřené pevnými částkami, jejich zvyšování z důchodu 

souladu s ekonomickým vývojem nebylo garantováno zákonem. Logickým důsledkem tohoto 

faktu bylo tedy zaostávání vývoje průměrné výše důchodů a zároveň vytváření rozdílů mezi 

důchody přiznanými v různých obdobích vzhledem k nárazovému měnění podmínek. 

                                                 
108 KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 4. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2007. 504 s. ISBN 

978-80-7357-276-1 
109 KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 4. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2007. 504 s. ISBN 

978-80-7357-276-1 
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4.1.3 Společenský a politický vývoj 

Důchodové zabezpečení je skloňováno neustále v politických kruzích. Během 

posledních pár let byla samotná koncepce ovlivněna programy úřadujících politických stran. 

Vhledem k tomu, že veškerá zásadní opatření jsou schvalována ve formě zákonů, celková 

důchodová reforma se tedy neobejde bez potřebně politické podpory. Důsledkem politického 

chování je tedy chování všech sociálních subjektů, jež jsou začleněny do sociálního systému. 

Z politického hlediska bylo také nezbytné potlačit nedostatky politické situace a brát 

v potaz doporučení a reformní modely mezinárodních organizací jakou jsou například 

OECD
110

, WB
111

, ILO
112

 a v neposlední řade EU. 

Mezi konkrétní problémy důchodového systému lze zahrnout nemožnost zajistit si 

prostředky pro případ sociální události vlastním přičiněním upravené zákonem (částečná 

participace byla umožněna přijetím zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem, 

avšak jeho reálné efekty se projeví až v následujících dekádách). V rámci systému také nebylo 

možné převádět získané nároky na důchod do jiných zemí, čímž došlo k omezení mobility 

pracovních sil. Zároveň došlo k potlačení individuality každého občana, neboť systém 

nevytvářel dostatečný prostor při rozhodování o odchodu do starobního důchodu dle jeho 

individuálních možností, schopností a potřeb a v samotné výši důchodových dávek nedošlo 

k zohlednění celoživotní úrovně pracovních příjmů. 

4.2 Reforma 

Lze říci, že důchodový systém České republiky se od roku 1989 do konce roku 2012 

nezměnil ve své podstatě; bylo na něj aplikováno nespočet tzv. kosmetických změn, které 

upravovaly prakticky jen parametry systému, báze však zůstávala během let stejná a změny 

technického charakteru závisely především na úřadující vládě v daném období.  Posledních 

dvacet tři let byly tedy důchody financovány téměř výhradně z průběžného státního pilíře, 

během, kterých došlo k výše zmiňovaným parametrickým úpravám penzijního systému jako 

například neustálé prodlužování věku odchodu do důchodu, uzákonění valorizace, apod.
113

 

Podporující změnou finanční udržitelnosti bylo zavedení státem podporovaného spoření na 

důchod – penzijní fondy se státní podporou, do kterých se zapojilo přes tři miliony účastníků.  

                                                 
110 OECD, celým názvem Organisation for Economic Co-operation and Development = Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj. 
111 WB, celým názvem World bank group. 
112 ILO, celým názvem International Labour Organization = Mezinárodní organizace práce. 
113 Více viz kapitola 3. 
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Do této chvíle se jednalo o reformu tzv. parametrickou
114

 -  mění se pouze jednotlivé 

parametry důchodového systému dochází ke změnám zákonů, prostřednictvím novel, jež 

zavádějí právě tyto parametrické změny. Protipólem je tzv. reforma systémová, jež spočívá ve 

fundamentální změně celého systému. K této formě reformy dochází prostřednictvím 

zavedení nového systému důchodového zabezpečeni v roce 2013. Samotný výraz reforma je 

definován jako trvalý, kontinuální, evoluční proces, kterému nesvědčí prudké, unáhlené 

změny. 

Radikální změna tedy proběhla až vytvořením tzv. tří pilířů důchodového pojištění, 

prostřednictvím čehož došlo k naplnění důchodové reformy.
115

 Tento více pilířový systém 

financování důchodového systému je založen na existenci více zdrojů, ze kterých bude možné 

následně poskytovat důchodové dávky. V českém sociálním zabezpečení byl tento systém 

nastaven následovně: 

I. pilíř – tzv. povinný průběžný pilíř, kam spadá státní složka důchodového systému,  

II. pilíř – tzv. dobrovolný kapitálový, ve kterém je účast pojištěnce zcela na jeho 

dobrovolném rozhodnutí, avšak při vstupu již nelze vystoupit, 

III. pilíř – tzv. dobrovolně připojišťující neboli penzijní připojištění.
116

 

V roce 2011 došlo ke schválení zákonů (s platností od 1. 1. 2013), jež významně 

ovlivnily důchodový systém České republiky. Došlo tak k završení koncepce připravující 

důchodovou reformu prostřednictvím ustanovení nových institutů pro účely sociálního 

zabezpečení v podobě zmiňovaného tří pilířového systému.
117

 Jedná se tedy o klíčové tři 

principy, na kterém je založeno sociální zabezpečení České republiky od ledna 2013. Mezi 

zmiňované tři ústřední zákony patří zákon č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření, zákon č. 

427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření a zákon č. 428/2011 Sb. o důchodovém 

                                                 
114 Více viz.: ŠULC, Jiří. Alternativy reformy penzijního systému v České republice. Praha: Vysoká škola 

finanční a správní, 2005. 93 s. ISBN 80-86754-34-0 
115 V tomto případě se jedná o tzv. systémovou reformu  - taková reforma, že mění celou bázi systému. 

Hlavní změnou je preference fondového systému financování před průběžným. Více viz: ŠULC, Jiří. Alternativy 

reformy penzijního systému v České republice. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2005. 93 s. ISBN 80-

86754-34-0 
116 PILNÝ, Jaroslav. Veřejné finance. 5. doplněné a upravené vydání Pardubice: 2007. 226 s. ISBN 978-

80-7194-963-3 
117 Více viz: Awdcr.cz Důchodová reforma. Dostupný z: < 

http://www.awdcr.cz/awdcz/cz/awd_home/schema_privatni_financni/koncept_duchodoveho_zabezpeceni/ducho

dova_reforma.html> [cit. 2013-02-04] 

http://www.awdcr.cz/awdcz/cz/awd_home/schema_privatni_financni/koncept_duchodoveho_zabezpeceni/duchodova_reforma.html
http://www.awdcr.cz/awdcz/cz/awd_home/schema_privatni_financni/koncept_duchodoveho_zabezpeceni/duchodova_reforma.html
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pojištění, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém 

spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření. 

Zákonem o důchodovém spoření došlo ke zřízení druhého pilíře důchodového pojištění, 

jež byl zaveden jako zcela nový institut nazývaný „důchodové spoření“ jako první a zásadní 

krok k dosažení cílů důchodové reformy. Dle paragrafu 1, odst. 2 je důchodové spoření 

definováno jako „shromažďování a umisťování prostředků účastníka důchodového spoření do 

důchodových fondů obhospodařovaných penzijní společností a převod prostředků 

účastníka.“
118

  

Zákon o doplňkovém penzijním spoření mění pravidla pro institut zavedený 

v devadesátých letech minulého století – penzijního připojištění. Klíčovou změnou je 

zavedení transformovaných a účastnických fondů a oddělení majetku klientů uložených 

v těchto fondech zcela od majetku příslušných penzijních společností v zájmu zvýšení 

bezpečnosti naspořených prostředků účastníků. Dále je v tomto zákoně ukotvena řada změn 

technického charakteru týkajících se státního příspěvku a možnosti daňových úlev. Pro účely 

penzijního systému je doplňkové penzijní spoření definováno v paragrafu 1, odst. 2: 

„Doplňkové penzijní spoření je shromažďování a umísťování příspěvků účastníka 

doplňkového penzijního spoření, příspěvků placených za účastníka jeho zaměstnavatelem a 

státních příspěvků do účastnických fondů obhospodařovaných penzijní společností a 

vyplácení dávek z doplňkového penzijního spoření, jehož účelem je zabezpečit doplňkový 

příjem účastníka ve stáří nebo invaliditě.“
119

  

Posledním zákonem došlo k propojení změn mezi dvěma výše zmíněnými zákony, 

zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a dalšími dvaceti jedna předpisy, jež se 

nějakým způsobem dotýkají důchodového zabezpečení v České republice. Mimo jiné došlo 

prostřednictvím tohoto zákona k promítnutí zavedení druhého pilíře (důchodového spoření) 

do základního důchodového pojištění (prvního pilíře).
120

 Hlavní úpravy zákona o 

důchodovém pojištění, jež ustanovuje předpis č. 428/2011 Sb., se týkají změny procentní 

výměry starobního důchodu, poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, 

                                                 
118 § 1, odst. 2 zákona č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření. 
119 § 1, odst. 2 zákona č. 427/2011 Sb. o důchodovém spoření. 
120 Více viz: zákon č. 428/2011 Sb. o důchodovém pojištění, kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření, část dvanáctá, změna 

zákona o důchodovém pojištění. 
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pozůstalostního důchodu po účastníku důchodového spoření, účasti OSVČ na důchodovém 

spoření.
121

 

4.3 I. pilíř 

Zjednodušeně lze první pilíř důchodového systému považovat za souhrn všech důchodů, 

jež jsou vypláceny státem. V některých případech je také označován jako pilíř průběžný, 

neboť je zde aplikována metoda financování PAYG.
122

 Základním stavebním prvkem je 

zásada mezigenerační solidarity – peněžní prostředky vybrané v daném roce od ekonomicky 

aktivních se pouze „přelijí“ a jsou v témže období ihned vyplaceny jedincům, kterým náleží 

nárok na výplatu důchodové dávky.
123

 Mělo by se jednat o jakýsi nástroj jistoty pro občany. 

Jinými slovy každý ekonomicky aktivní jedinec by si měl být přesvědčen, že po skončení své 

pracovní kariéry bude od státu dostávat pravidelný doživotní důchod - ideálně v adekvátní 

výši - z prvního pilíře důchodového zabezpečení. V současné době není možný jiný způsob 

výplaty v rámci nastaveného systému než na bázi neustále zmiňované solidarity. První pilíř 

takto poskytuje oporu občanů ve formě příjmu ve stáří, ovšem pro pozůstalé nepředstavuje 

žádnou možnost dědictví peněžních prostředků v případě předčasné smrti pojistníka. 

Systém v I. pilíři je dávkově orientovaný, tím pádem každý důchodce má státem předem 

garantovanou penzi.
124

 Státní složka důchodového systému je považovaná za první pilíř, 

jelikož došlo ke vzniku tohoto systému již v 19. století ve vyspělých zemích. Jednalo se o 

primární a jediné zabezpečení důchodců a naprosto nejdůležitější způsob zajištění prostředků 

pro jejich živobytí ve stáří. V současné době je vyplaceno cca 2,2 miliónu důchodů občanům 

České republiky dosahující výše přes 10 000 Kč.
125

  

Cílem důchodové reformy bylo především upozadit důležitost státní složky penzijního 

systému, prostřednictvím přenesení zodpovědnosti o finanční zabezpečení osob 

v důchodovém věku ze státu na jednotlivce a ulehčit tak státnímu rozpočtu, vzhledem 

                                                 
121 Podrobněji: Mpsv.cz Důchodové pojištění Dostupný z: <http://www.mpsv.cz/cs/11111> [cit. 2013-03-

20] 
122 BEZDĚK, Vladimír. Penzijní systémy obecně i v kontextu české ekonomiky (současný stav a potřeba 

reforem), II. díl. VP č. 25.  Praha: Česká národní banka, 2000. Dostupný z: 

<http://www.cnb.cz/en/research/research_publications/mp_wp/download/vp25_2.pdf> [cit. 2013-03-20] 
123 Česká správa sociálního zabezpečení jako správce prvního pilíře vybere od zaměstnavatelů a osob 

samostatně výdělečně činných více než 300 miliard korun pojistného od přibližně 4,8 milionu ekonomicky 

aktivních osob.  Následně dojde ihned k vyplacení těchto prostředků důchodcům ve formě důchodových dávek. 
124 KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 4. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2007. 504 s. ISBN 978-80-

7357-276-1 
125 Duchodovareforma.mpsv.cz Slovníček pojmů. Dostupný z: <http://duchodovareforma.mpsv.cz/cs/11> 

[cit. 2013-03-16] 

http://www.cnb.cz/en/research/research_publications/mp_wp/download/vp25_2.pdf
http://duchodovareforma.mpsv.cz/cs/11
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k negativnímu demografickému vývoji. V důsledku ekonomické nerovnováhy došlo i v řadě 

dalších vyspělých zemí evropské unie k mnoha změnám jejich důchodového systému i 

radikálním reformám. 

Po zavedení důchodové reformy v České republice se od 1. Ledna 2013 peněžní 

prostředky určené pro účely sociální pojištění odvádí z platů stejným způsobem jako 

v minulosti. Rozdíl ale spočívá v tom, že není nutné odvádět celou částku do státního pilíře 

důchodového pojištění, nýbrž část peněz odváděnou za normálních okolností do státního 

fondu lze dle nových podmínek převést do druhého pilíře – do soukromého penzijního fondu 

na základě mechanismu nazývaného opt – out neboli možnosti vyvázání se z určité 

povinnosti.
126

 

Peněžní prostředky v prvním pilíři tak v zásadě stále jen protékají. Správcem státního 

fondu je Česká zpráva sociálního zabezpečení, která zabezpečuje transfer peněz vybraných od 

ekonomicky aktivních občanů a výplatu důchodových dávek ve stejném období.
127

 

4.4 II. pilíř 

V případě druhého pilíře se jedná o státem organizovaný doplňkový systém, nazývaný 

také kapitálový, respektive důchodové spoření pro účely zákona o důchodovém spoření. Je 

založen na fondovém principu, kdy se peníze odvedené od ekonomicky aktivních účastníků 

pilíře shromažďují na daném fondu s možností dalšího zhodnocování na finančních trzích 

obvykle i během období i několika desetiletí. Kapitál klienta je téměř vždy zhodnocován 

nejen na českém trhu ale i v zahraničních finančních institucích.
128

 

Příjmy účastníka fondového systému se shromažďují na jeho osobním účtu během tzv. 

spořící fáze, přičemž se tyto peněžní prostředky následně vyplácí občanům po splnění předem 

stanovených podmínek ve formě penze. S příjmy klienta se tedy hospodaří naprosto odlišně 

oproti prvnímu pilíři. V české republice byl tento druhý pilíř neboli důchodové spoření 

vytvořen zcela nově pro účely finanční udržitelnosti důchodového systému. 

Jak již název „doplňkový pilíř“ napovídá, druhý pilíř úzce navazuje a doplňuje základní 

státní složku důchodového systému. Za základní princip lze označit jeho dobrovolnou formu 

                                                 
126 Více viz kapitola II. pilíř. 
127 Během minulých let bylo každoročně vybráno od pojištěných osob přes 300 miliard Kč. 
128 Do zhodnocování v rámci kapitálového pilíře jsou zahrnuty například finanční instituce ze Slovenska, 

Švédska, Chille, Švýcarska, Polska, Dánska, Nizozemí aj. 
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účasti, která se ovšem při rozhodnutí o vstupu do kapitálového pilíře stává povinnou. 

Účastníkem může být jakákoli osoba starší 18 let. Od roku 2013 je ovšem možné stát se 

účastníkem druhého pilíře do 35 let věku. Při zavádění systému byl umožněn vstup i osobám 

starším 35 let, museli se však rozhodnout o své účasti do konce roku 2012. Z dobrovolně 

povinného charakteru pilíře vyplývá, že při vstupu do pilíře již nelze vystoupit. 

Za účelem správného fungování systému druhého pilíře byl vytvořen zákonem o 

důchodovém spoření
129

 tzv. Centrální registr smluv, dále jen CRS, jehož správcem je 

Specializovaný finanční úřad zastávající zároveň funkci nejvyššího orgánu finanční správy 

České republiky.
130

 Centrální registr smluv tedy zabezpečuje přesné zaznamenávání všech 

relevantních údajů týkajících důchodového spoření – vzniku a zániku účasti, samotných 

účastníků a jimi uzavíraných smluv o důchodovém spoření s danými penzijními společnostmi 

a dále také o pojistných smlouvách pojišťující důchody.  

K založení účastni fyzické osoby na důchodovém spoření nestačí pouze samotné 

uzavření smlouvy o důchodovém spoření, nýbrž klientova účast na důchodovém spoření 

vzniká až registrací dané smlouvy v Centrálním registru smluv.
131

 Registraci smluv u CRS je 

povinna zabezpečit příslušná klientova penzijní společnost. Následně dochází k posouzení 

žádosti o zařazení smlouvy do CRS jeho správcem – Specializovaným finančním úřadem, jež 

po posouzení žádosti zašle penzijní společnosti i samotnému účastníkovi oznámení o 

zaregistrování smlouvy. 

Výhodou kapitálového pilíře je možnost každého účastníka rozhodnout se o své 

investiční strategii. Soukromé penzijní fondy povinně nabízí čtyři možnosti zhodnocení úspor 

lišící se investičními limity a strukturou portfolia jednotlivých fondů, přičemž výše 

zhodnocení investice závisí na míře rizika, jež jsou účastníci ochotni podstoupit. Ve výběru 

jsou fondy obsahující vyšší riziko avšak s větším výnosem a naopak méně rizikové investice 

s menším zhodnocením. Volba fondu závisí tedy čistě na vztahu klienta k podstupovanému 

riziku. Je třeba mít na paměti, že v kapitálovém pilíři lze o peněžní prostředky i přijít, neboť 

zde není garantováno jejich nezáporné zhodnocení. V rámci ochrany finančních prostředků 

občanů jsou penzijní společnosti nebo jejich jednotliví zprostředkovatelé povinni při uzavírání 

                                                 
129 Viz § 6 Zákona č. č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření, Centrální registr smluv. 
130 Mpsv.cz Popis důchodové reformy < Dostupný z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/11971/Popis.pdf> 

[cit. 2013-20-02] 
131 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, MINISTERSTVO FINANCÍ. Důchodová 

reforma: Manuál k důchodové reformě Praha: 2013 Dostupný z: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/duchodova_reforma_75757.html> [cit. 2013-14-02] 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/11971/Popis.pdf
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/duchodova_reforma_75757.html
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smlouvy o důchodovém spoření zjistit finanční profil účastníka prostřednictvím vyplnění 

investičního dotazníku a dle zjištěných výsledků svému klientovi doporučit, jakou investiční 

strategii zvolit. Vybírat je možné z níže uvedených investičních strategií 

Strategie státních dluhopisů je charakteristická velmi nízkou mírou rizika v součinnosti 

s nízkým zhodnocením klientových finančních prostředků - 2 – 3 %. Hodí se tedy pro klienty 

s averzí k riziku. V rámci fondu státních dluhopisů je možné výhradně investovat do státních 

dluhopisů České republiky, respektive do přesně určených dluhopisů dalších zemí Evropské 

unie nebo OECD. 

V rámci ostatních fondů se mohou klienti rozhodovat mezi širším spektrem instrumentů 

dle daných investičních limitů stanovených zákonem pro jednotlivé strategie.
132

 

Konzervativní fond nabízí možnost tzv. opatrnější strategie – spolehlivé opět s nižší 

mírou výnosu (3 – 4 %). Klient má variantu mezi investicí do dluhopisů členských státu EU a 

s nimi srovnatelných dluhopisů dne bezpečnostních kritérií a dále do nástrojů peněžního trhu, 

fondů peněžního trhu a jiných obdobně likvidní aktiv na finančních trzích. 

Vyvážený a dynamický fond umožňuje klientovi oproti konzervativnímu fondu 

investovat část svých obhospodařovaných prostředků navíc také do akcií a cenných papírů 

kolektivního investování. Fondy v kategorii vyvážených investičních strategií obsahují střední 

riziko s případným výnosem 4 – 7 %. Dynamické fondy se od vyvážených liší širší rozsahem 

vhodných aktiv pro investování a možností investovat větších část obhospodařovaných 

prostředků, jež má možnost klient investovat do těchto aktiv.
133

 Dynamická strategie je 

charakteristická opět vyšším výnosem, investice na delší dobu obsahující vyšší riziko, z čehož 

vyplývá nižší spolehlivost než u jiných strategií, nicméně vlivem delšího časového úseku 

spoření zpravidla dojde k vyrovnání případných finančních ztrát. Při aplikaci těchto 

investičních strategií je vhodné pro klienty s kladným vztahem k riziku. 

Volba jedné strategie není dogmatická a během doby fungování důchodového spoření 

lze libovolně měnit investiční strategii dle aktuální situace, přání a potřeb účastníka 

důchodového systému. Za základní pravidlo při výběru strategie lze označit délku trvání 

smlouvy ve druhém pilíři. Obecně platí, že strategie s malým rizikem – státních dluhopisů a 

                                                 
132 Mpsv.cz Popis důchodové reformy Dostupný z: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/11971/Popis.pdf> 

[cit. 2013-20-02] 
133 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, MINISTERSTVO FINANCÍ. Důchodová 

reforma: Manuál k důchodové reformě Praha: 2013 Dostupný z: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/duchodova_reforma_75757.html> [cit. 2013-14-02] 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/11971/Popis.pdf
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/duchodova_reforma_75757.html
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konzervativní s malým relativně spolehlivým každoročním výnosem
134

 je vhodná pro 

účastníka se spořícím obdobím do deseti let. Naopak pro ty jedince, jež budou spořit, deset, 

dvacet, třicet a více let lze doporučit vyváženou strategii se středním rizikem, respektive 

dynamickou s rizikem vyšším. Negativním faktorem investování s vyšším rizikem je kolísání 

výnosu, hodnota klientova majetku může tak klesat i třeba od 20 procent v rámci jednoho 

roku nebo naopak narůst v rámci jiného. Průměrně se dá dosáhnout v delším období u 

aplikace těchto strategií vyšší výnos a zmiňované kolísání se v čase vyrovná.
135

 

Samotná penzijní společnost je povinna při sjednávání smlouvy klientovi nabídnout 

spořící strategii nazývanou strategie životního cyklu. Tato strategie je založena na principu 

měnícího se rozložení finančních prostředků účastníka v jednotlivých důchodových fondech 

v závislosti na věku klienta dle předem stanoveného investičního plánu. Zároveň je také 

příslušná penzijní společnost povinna eliminovat případné výkyvy trhu při volbě dynamické 

formy investování ke konci období této fáze spoření prostřednictvím automatické změny 

formy investiční strategie a postupným přesunem klientových finančních prostředků do méně 

rizikových forem investování.
136

 Jedná se o mechanismus tzv. autopilota, jež chrání účastníky 

v posledních deseti letech spoření před důchodem, kteří si zvolili strategii s vyšším kolísáním.  

Důvodem uzákonění autopilota je zamezení poklesu hodnoty celoživotních úspor klienta o 

desítky procent těsně před jeho odchodem do důchodu. Výhodné pro účastníky je, že sami 

nemusí myslet na včasný přechod do investiční strategie s nižším rizikem. 

Peněžní prostředky se do fondů důchodového spoření odvádí prostřednictvím transferu 

z prvního pilíře. Jedná se konkrétně o 3% z částky náležející státní složce důchodového 

pojištění,
137

 což je ovšem podmíněno odvodem dalších 2% z hrubého příjmu občana. 

Klíčovým faktorem kapitálového systému je možnost opt-out – možnosti se částečně 

vyvázat z povinného pojištění. Jelikož každý ekonomicky aktivní jedinec v České republice je 

povinně účastníkem státního důchodového pojištění, musí z každé stokoruny hrubé mzdy 

odvést dvacet osm korun ČSSZ prostřednictvím svého zaměstnavatele. Vzhledem k výše 

zmíněným podmínkám odvodu peněz do druhého pilíře mají občané možnost zredukovat výši 

                                                 
134 Výnos obvykle dosahuje přibližně výše inflace. 
135 Duchodovareforma.mpsv.cz Slovníček pojmů. Dostupný z: <http://duchodovareforma.mpsv.cz/cs/11> 

[cit. 16-03-2013] 
136 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, MINISTERSTVO FINANCÍ. Důchodová 

reforma: Manuál k důchodové reformě Praha: 2013. Dostupný z: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/duchodova_reforma_75757.html> [cit. 2013-14-02] 
137 Pojistná sazba činí v současnosti 28% z hrubého příjmu občana. 

http://duchodovareforma.mpsv.cz/cs/11
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/duchodova_reforma_75757.html
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odvodu svých peněžních prostředků do státní složky penzijního systému na 25 % a zbývají 

3% původně náležející státu přesměrovat na svůj individuální účet.  

Se systémem opt – out souvisí i fakt, že účast ve druhém pilíři bude mít vliv na výši 

starobního důchodu v rámci prvního pilíře avšak pouze na výplatu základního důchodu, 

zatímco v případě ostatních druhů důchodů výše vyplácených dávek nebude účastí 

v důchodovém spoření ovlivněna. Konkrétně se jedná o invalidní a pozůstalostní důchody, 

jejichž výše bude vypočtena způsobem, jako by pojištěnec nebyl účastníkem druhého pilíře 

penzijního systému. Naopak v případě starobního důchodu se bude lišit výpočet procentní 

výměry důchodu. Pojištěnec s účastí v obou pilířích penzijního systému bude mít stanoveno 

procento za rok pojištění z titulu výdělečné činnosti na úrovni 1,2 na rozdíl od osob, jež 

budou součástí pouze povinné státní složky. 

Výplata naspořených peněžních prostředků bude probíhat po dosažení důchodového 

věku účastníka. Doslovně vzato nárok na výplatu důchodového spoření vznikající v druhém 

pilíř je účastníku systému přiznán ve stejný den jako nárok na výplatu starobního důchodu ze 

základního povinného důchodového pojištění z prvního pilíře. V praxi se jedná o převedení 

prostředků naspořených účastníkem v podobě úhrady jednorázového pojistného na pojištění 

důchodu na dle sjednané pojistné smlouvy o pojištění důchodu.
138

 Jinými slovy pojistník 

může na základě této smlouvy použít své naspořené prostředky výhradně k „nákupu“ penze u 

životní pojišťovny.
139

 

V případě předčasné smrti účastníka ve fázi spoření, budou peněžní prostředky součástí 

dědického řízení. Tyto naspořené finanční prostředky se vyplácí různými způsoby.  Peněžní 

prostředky zůstavitele budou primárně vypláceny formou nároku ve II. pilíři důchodového 

spoření. Konkrétně se jedná o tyto případy: 

 dědic je starší 18 let a zároveň je účastníkem důchodového spoření – v tomto 

případě budou prostředky, jež odpovídají jeho dědickému podílu převedeny na 

osobní důchodový účet u penzijní společnosti příslušné k dědicově 

důchodovému spoření, 

                                                 
138 Mpsv.cz Popis důchodové reformy Dostupný z: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/11971/Popis.pdf> 

[cit. 2013-20-02] 
139 Životní pojišťovnou se dle zákona o pojišťovnictví rozumí taková pojišťovna, která je oprávněna 

provozovat na území České republiky životní pojištění podle pojistného odvětví zahrnujícího pojištění týkající se 

délky lidského života, které je upraveno právními předpisy z oblasti sociálního pojištění, pokud zákon umožňuje 

jeho provádění pojišťovnou na její vlastní účet. Vice viz.: dle zákona č.  363/1999 Sb. o pojišťovnictví, ve znění 

pozdějších předpisů. 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/11971/Popis.pdf
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 dědic je starší 18 let a není účastníkem důchodového spoření – peněžní 

prostředky zůstavitele v částce odpovídající dědickému podílu budou vyplaceny 

přímo, přičemž je povinností dané penzijní společnost ověřit u CRS, zda je či 

není dědic účastníkem druhého pilíře penzijního systému, 

 dědic je mladší 18 let – částka odpovídající dědickému podílu se použije na 

úhradu jednorázového pojistného na pojištění sirotčího důchodu dle zákona o 

důchodovém spoření.
140

 Peněžní prostředky jsou vypláceny oprávněnou 

pojišťovnou určenou zákonným zástupcem nebo opatrovníkem dítěte z osobního 

účtu účastníka dítěti (dětem) v pravidelných měsíčních intervalech během 

následujících pěti let po smrti zůstavitele. 

Způsob vyplacení prostředků plynoucích z účasti ve druhém pilíři důchodového 

systému v dědickém řízení nijak neovlivňuje vyplácení tzv. pozůstalostního důchodu, jež je 

obsahem prvního státního pilíře – nebude tedy ovlivněna výše vdovského (vdoveckého) 

důchodu. 

Lišící se je také způsob výplaty naspořených prostředků po dosažení důchodového věku 

účastníka. Ten si při sjednávání smlouvy o důchodovém spoření určí, jaký typ důchodu chce 

v budoucnu pobírat. Výběr má z variant doživotního důchodu, doživotní anuity 

s pozůstalostní penzí na 3 roky a starobního důchodu na 20 let. S výší vyplácených 

důchodových dávek souvisí nejen volba způsobu jejích vyplácení, ale také na celkové 

naspořené částce a případně i věku účastníka. Od způsobu výplaty naspořených prostředků 

účastníka důchodového se bude odvíjet také vypořádání pozůstalosti v případě jeho smrti ve 

fázi výplaty dávek. 

Anuitu neboli doživotní penzi, která je vyplácena životní pojišťovnou, si může zvolit 

pojistník jako jednu ze tří výše zmíněných forem výplaty svých naspořených peněžních 

prostředků. Za výhodu tohoto systému lze označit, že klient získává druhý souběžný důchod 

vyplácený do konce svého života. Naopak nevýhodou je, že smrtí pojistníka výplata anuity 

vždy končí; peněžní prostředky tedy v tomto případě nejsou součástí dědického řízení, tím 

pádem nemusí dojít k vyplacení všech naspořených peněz. V praxi tento systém funguje na 

bázi rozpočítání zaplaceného jednorázového pojistného – částky naspořené u penzijní 

společnosti na průměrnou dobu života člověka po dosažení důchodového věku. To znamená, 

                                                 
140 Podrobněji § 16 Zákona č. č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření 
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že naspořené prostředky účastníků, kteří se nedožijí tohoto průměrného věku, jsou použity na 

výplatu anuity těch jedinců, kteří průměrný věk dožití přežijí. Z tohoto důvodu je vhodné 

zvolit si doživotní důchod v druhém pilíři penzijního systému pro ty občany, jež mají větší 

předpoklady dožít se vyššího než průměrného věku dožití. 

To však neplatí v případě volby anuity s tříletou pozůstalostní penzí. Za situace, kdy 

pojistník nárokuje doživotní anuitu s pozůstalostní penzí na 3 roky, jsou peněžní prostředky 

vypláceny životní pojišťovnou obmýšlené osobě uvedené ve smlouvě po dobu tří let ve formě 

pozůstalostní penze ve stejné výši, jakou činil starobní důchod pojistníka, i tak však nemusí 

dojít k vyčerpání veškerých naspořených prostředků pojistníka. 

Další možností výplaty naspořených prostředků je renta na 20 let. Základem této 

varianty je rozpočítání nashromážděných peněz klienta na dávky vyplácené právě během 20 

let po dosažení důchodové věku klienta. Výplata renty bude probíhat v pravidelných 

měsíčních splátkách. Výhodou tohoto systému je pravidelné zhodnocování peněžních 

prostředků v průběhu jejich vyplácení, jež se následně projeví v každoročním zvýšení penzijní 

dávky a zároveň musí penzijní společnost svým klientů garantovat penzi v minimálně stejné 

výši, jako byla vyplácena v předchozím roce. Po uplynutí 20 let bude výplata ukončena. 

V případě předčasné smrti účastníka penzijního systému budou zbylé prostředky (kapitálová 

hodnota zůstatku na důchodovém spoření) součástí dědického řízení a budou se vyplácet 

dědicům opět v pravidelných měsíčních splátkách formou pozůstalostní penze po zbývající 

dobu trvání renty.
141

 Tuto volbu výplaty naspořených prostředků je také třeba důkladně zvážit 

neboť dle prognóz budoucího demografického vývoje se věku o dvacet let vyššího než je věk 

odchodu do důchodu dožije cca 50 % (u mužů) až 60 % (u žen) všech osob, jež získají nárok 

na penzijní dávky. Na rozdíl ovšem od formy doživotní anuity je výhoda v již zmíněného 

dědění prostředků v případě předčasné smrti pojistníka.
142

 

O zabezpečení fungování penzijních systémů ve fázi akumulace finanční prostředků 

v rámci druhého pilíře se starají finanční instituce – banky, pojišťovny, penzijní fondy, 

investiční společnosti, apod.
143

 Se svěřenými prostředky musí nakládat s řádnou péčí, 

                                                 
141 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, MINISTERSTVO FINANCÍ. Důchodová 

reforma: Manuál k důchodové reformě Praha: 2013 Dostupný z: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/duchodova_reforma_75757.html> [cit. 2013-14-02] 
142 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Hlavní principy pokračování důchodové reformy. 

Praha: 2011 Dostupný z: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/10660/principy_v2.pdf> [cit. 2013-20-03] 
143 Mpsv.cz Popis důchodové reformy Dostupný z: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/11971/Popis.pdf> 

[cit. 2013-20-02] 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/duchodova_reforma_75757.html
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10660/principy_v2.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/11971/Popis.pdf
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bezpečně a nesmí své klienty ohrozit. Dozor nad finančními institucemi provádí Česká 

národní banka, k jejímž hlavním úlohám při vykonávání státního dohledu patří: 

 prověření každého nového žadatele o licenci pro provozování dané finanční 

činnosti, 

 schvalování depozitáře banky, 

 schvalování požadovaných změn, 

 průběžné kontroly všech transakcí s majetkem klientů penzijních fondů, 

 průběžné kontroly hospodaření jednotlivých penzijních fondů a jejich finanční 

stability 

 rozhodování o nápravných opatřeních při jakémkoli porušení stanovených 

pravidel. 

I v druhém pilíři může mít své zastoupení princip mezigenerační solidarity a to mezi 

příbuznými. Ekonomicky aktivní občané mohou přispět svým rodičům na důchod 

prostřednictvím převedení peněžní částky ve výši 1% jejich příjmu, resp. vyměřovacího 

základu. Jedná se o jakýsi bonus, kterým umožňuje stát dobrovolně „přilepšit“ vlastním 

rodičům, přičemž při poskytnutí tohoto bonusu nebude pojistníkům odečítána tato částka 

z platu ani z jejich vlastního spoření na důchod. Stát se tak snaží podpořit solidaritu na zcela 

dobrovolné bázi v rodině a nastavit podmínky tohoto institutu tak, aby byly výhodné pro 

všechny zúčastněné. 

4.5 III. pilíř 

Zcela dobrovolná složka penzijního systému sestávající se z čistě soukromých aktivit 

občanů. Příspěvky účastníků v třetím pilíři jsou tvořeny příjmů klientů po zdanění. Může se 

jednat například o komerční životní pojištění, penzijní připojištění a různé druhy spoření 

apod.
144

 Na rozdíl od předchozích dvou pilířů nepochází příjmy do doplňkového penzijního 

pojištění od zaměstnavatelů a OSVČ ani z části. Stát však podporuje toto soukromé spoření na 

důchod instituty, jako jsou státní příspěvek či formou daňových úlev. 

                                                 
144 KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 4. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2007. 504 s. ISBN 

978-80-7357-276-1 
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Penzijní připojištění fungovalo již před zahájením důchodové reformy. Stát za účelem 

diverzifikace důchodového zabezpečení ustanovil tento systém zákonem č. 42/1994 Sb., o 

penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s 

jeho zavedením. V současnosti existují v třetím pilíři penzijního systému dva druhy 

penzijních fondů. Jedná se o penzijní fondy fungující již před důchodovou reformou, jež se od 

1. ledna přetvořily na tzv. transformované a zároveň vznikly další fondy – tzv. účastnické.  

Zde opět vyvstává možnost volby mezi možností zůstat v transformovaném fondu či přejít do 

účastnického. 

V rámci transformovaného fondu zůstanou zachovány minulé podmínky platící před 

rokem 2013, avšak již dále nelze přecházet mezi jednotlivými fondy penzijních společností a 

jeho založení bylo možné pouze do konce listopadu 2012. Úspory klientů byly zhodnocovány 

jako součást vlastní bilance penzijní společnosti. Z důvodu posílení bezpečnosti dle zákona o 

doplňkovém penzijním spoření budou však tyto prostředky vyčleněny do nově zřízených – 

transformovaných fondů. Hlavní změnou po oddělení klientských prostředků od majetku 

penzijní společnosti je fakt, že v žádném případě nemůže ovlivnit stav majetku klientů 

neúspěšné hospodaření správce penzijní společnosti (například neúměrně vysoké náklady, 

záporný výsledek hospodaření či dokonce úpadek správce). V případě přechodu do 

transformovaného fondu došlo ke shromáždění všech stávajících úspor klientů včetně 

přiznaných státních příspěvků a připsaných výnosů do nového systému a následně se 

pokračuje v průběžném vkládání dalších zaplacených příspěvků, státních příspěvků a výnosů 

z majetku uloženém ve fondu. Tyto výnosy z majetku jsou rozdělovány mezi klienty stejným 

způsobem jako před rokem 2013 – ve formě podílu na zisku a je zde zachována garance 

zachování hodnoty majetku, což znamená, že hodnota úspor účastníků nemůže v žádném roce 

poklesnout oproti konci roku předcházejícího.
145

 

Nevýhodou setrvání v transformovaném fondu je předpoklad nižšího zhodnocení 

naspořených prostředků klienta, jelikož budou úspory uloženy do těch nejbezpečnějších 

nástrojů s minimálním výnosem pro účely garance zachování hodnoty majetku a také 

nemožnost přestupu k jiné penzijní společnosti. Obecně zle říci, že zůstávat 

v transformovaném fondu je vhodné zejména pro klienty s krátkým časovým horizontem 

spoření cca do deseti let. 

                                                 
145 Duchodovareforma.mpsv.cz Slovníček pojmů Dostupný z: <http://duchodovareforma.mpsv.cz/cs/11> 

[cit. 2013-03-16] 

http://duchodovareforma.mpsv.cz/cs/11
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V případě, že se klient rozhodne přestoupit do účastnického fondu, přijde o každoroční 

garanci pozitivního zhodnocování peněžních prostředků na jeho osobním účtu (v rámci 

účastnického fondu může dojít i k poklesu výše naspořených prostředků). Zároveň skončí 

platnost sjednaného penzijního plánu dle smlouvy s příslušnou penzijní společností a výplata 

dávek se začne řídit přímo zákonem o doplňkovém penzijním spoření.
146

 Naopak výhodu 

spoření v účastnickém fondu představuje možnost výběru fondu dle klientových preferencí a 

tím pro něj interesantní strategie. 

Fondy účastnické jsou také založeny na bázi státního příspěvku, jehož výše je daná výší 

odvedené částky klientem do fondu, daňových úlev i možnosti příspěvku zaměstnavatele. 

Ovšem ani v třetím pilíři již nefiguruje garance nezáporného zhodnocení peněžních 

prostředků. V případě nových účastnických fondů je možný přestup a zcela klíčovým 

faktorem pro klienta je volba jeho investiční strategie. Zmiňovaný přestup k jiné penzijní 

společnosti by měl klient zvážit zejména v případě, kdy má před sebou 15 a více let do 

dosažení důchodového věku. Je zde vysoká pravděpodobnost získání lepšího – vyššího 

zhodnocení prostředky. 

Doplňkové penzijní spoření v rámci třetího pilíře důchodového systému lze tedy po 1. 

lednu 2013 založit pouze na bázi účastnického fondu za nových pravidel podrobněji 

popsaných níže. Od stejného data také nesmí penzijní společnost vložit peněžní prostředky 

svých klientů do své bilance. Dle nových pravidel musí být naspořené prostředky klientů 

evidovány a zhodnocovány odděleně od majetku penzijní společnosti z důvodu posílení 

bezpečnosti. Proto došlo ke vzniku účastnických fondů, do kterých se průběžně vkládají 

zaplacené příspěvky účastníků a státní příspěvky a zároveň připisují výnosy z těchto 

příspěvků například ve formě úroků, zisků z obchodování apod. 

 Majetek spadající do účastnických fondů se rozděluje na tzv. penzijní jednotky, 

přičemž každý účastník třetího pilíře je vlastníkem určitého počtu penzijních jednotek. Tyto 

penzijní jednotky si klient „nakoupí“ vložením příspěvků do doplňkového penzijního spoření. 

Cena jedné penzijní jednotky se mění v závislosti na změně hodnoty majetku v daném 

účastnickém fondu a hodnota úspor účastníka se vypočítá jako počet jednotek krát aktuální 

cena penzijní jednotky, jež může i krátkodobě klesat.
147

  

                                                 
146 Více viz: Zákon č. 427/2011 Sb. o penzijním doplňkovém spoření. Část třetí, nároky z doplňkového 

penzijního spoření. 
147 Duchodovareforma.mpsv.cz Slovníček pojmů Dostupný z: <http://duchodovareforma.mpsv.cz/cs/11> 

[cit. 16-03-2013] 

http://duchodovareforma.mpsv.cz/cs/11
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Výnosy z prostředků v účastnických fondech od roku 2013 nebudou připisovány 

pouze jednou ročně, ale stane se tak pokaždé při průběžné změně ceny penzijní jednotky. 

Informace o aktuální ceně penzijní jednotky je povinna penzijní společnost zveřejňovat 

nejméně ve dvoutýdenním intervalu. Z výše uvedeného vyplývá, že klient bude moci neustále 

sledovat průběžný vývoj hodnoty jeho úspor. Při ukončení doplňkového penzijního spoření 

tak budou jednoduše penzijní jednotky oceněny aktuálně platnou cenou a dojde k jejich 

zpětnému převedení na reálné peníze a následnému vyplacení ve formě jednorázového 

vyrovnání
148

 či použití k nákupu penze od pojišťovny.
149

 Své prostředky mohou vložit do 

účastnických fondů nejen noví klienti, ale i stávající a to formou uzavření dodatku ke smlouvě 

po roce 2013. Jedná se ovšem o přestup z transformovaného fondu do účastnického v rámci 

stávající penzijní společnosti, jelikož dle zákona o doplňkovém penzijním spoření nelze být 

účasten v obou fondech najednou s výjimkou účasti v transformovaném fondu již ve fázi 

výplaty.
150

 

Veškerý majetek účastníků v třetím pilíři musí podléhat úschově v depozitáři, který je 

povinna sjednat každá penzijní společnost na základě smlouvy s bankou. Existence depozitáře 

je esenciální pro fungování doplňkového penzijního spoření u dané společnosti a schvaluje jej 

Česká národní banka. Každá transakce s prostředky v důchodových fondech je realizována 

prostřednictvím depozitáře. V praxi musí penzijní společnost při nákupu nebo prodeji 

dluhopisů, akcií a jiných investic požádat depozitář o provedení transakce, přičemž depozitář 

je povinen před uskutečněním transakce přezkoumat, zda je požadovaný úkon v souladu se 

zákonem a následně pak transakci provést. V případě nezákonnosti transakce, dojde k jejímu 

zamítnutí a následnému oznámení státnímu dozoru v podobě České národní banky. Za chybu 

při prověřování transakce odpovídá depozitář svým majetkem, což definuje další výhodu pro 

účastníky důchodového spoření. 

Mezi základní změny v pravidlech fungování oproti minulému systému penzijního 

připojištění lze zařadit již zmíněný způsob zhodnocování klientových peněžních prostředků. 

Vzhledem k faktu, že penzijní společnosti již negarantují návratnost vložených prostředků, lze 

v třetím pilíři penzijního systému dosáhnout i záporného zhodnocení vkládané částky. Jinými 

slovy tedy klient může své naspořené prostředky i prodělat. 

                                                 
148 Více viz: § 24 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření. 
149 Více viz: § 19 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření. 
150 § 190 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření. 



47 

 

Změny se týkají i státního příspěvku a daňových úlev pro účastníky spoření. Tyto dva 

instituty sice zůstaly zachovány, nýbrž se změnila pravidla jejich fungování. Před důchodovou 

reformou dosahoval státní příspěvek částky v rozmezí od 50 Kč do 150 Kč, kdy konkrétní 

suma závisela na výši vkladu pojištěnce, a byl vyplácen všem, jež vkládali do penzijního 

fondu minimálně 100 Kč měsíčně. Nyní se státní příspěvek pohybuje mezi 90 Kč – 230 Kč. 

Peněžní prostředky státu však budou vypláceny až ve chvíli, kdy klient uspoří minimální 

částku v hodnotě 300 Kč měsíčně. Hlavním cílem nových pravidel státních příspěvků v rámci 

účastnických fondu penzijního připojištění je namotivovat občany republiky ke spoření vyšší 

měsíční částky. 

Pravidla uplatňování daňových úlev se také změnila. Účastník třetího pilíře penzijního 

systému bude mít možnost odečíst si z daňového základu zaplacené příspěvky na penzijní 

připojištění a to pouze za předpokladu jeho měsíčně odvedených splátek ve výši 1000 až 2000 

Kč na rozdíl od minulých 500 až 1500 Kč. Změna těchto částek logicky navazuje na zvýšení 

horní hranice měsíčního příspěvku, k němuž náleží státní příspěvek se stejným cílem – zvýšit 

částku odváděnou účastníky na penzijní připojištění.
151

 Celkem má možnost poplatník odečíst 

od svého základu daně z příjmů jeho příspěvek na penzijní pojištění, penzijní připojištění a 

doplňková celkem do výše 12 000 korun.
152

 

 Účastník penzijního připojištění má opět možnost volit o způsobu vyplácení svých 

uspořených peněžních prostředků. Varianta jednorázové výplaty namísto čerpání měsíční 

penze je možná u účastnických fondů stejně jako v případě fondu transformovaného. Hlavním 

rozdílem mezi jednotlivými systémy je existence tzv. výsluhové penze. Jedná se o možnost 

pro klienta penzijního fondu vybrat si padesát procent svých naspořených prostředků po 

patnácti letech fungování spoření. Institut výsluhové penze bylo však možné sjednat s penzijní 

spolčenosti v rámci minulého (transformovaného) fondu. 

I možnost sjednání předčasného ukončení spoření a výplata tzv. odbytného zůstane 

zachována v rámci nového nastavení účastnických fondů. Rozdíl oproti minulým pravidlům 

spočívá ve zvýšení minimální hranice na dobu dvou let od založení spoření (před rokem 2013 

byla tato lhůta jeden rok), po jejichž uplynutí má klient možnost své naspořené prostředky 

                                                 
151 Průměrná výše úložek v minulých letech činila přibližně 440 Kč měsíčně. 
152 Vláda ČR. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření - Změna zákona o daních 

z příjmů, §15. 
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vybrat. Odbytné však bude vyplaceno bez přiznaných státních příspěvků stejně, jako tomu 

bylo v minulosti. 

4.5.1 Předdůchody 

Institut tzv. předdůchodů byl ustanoven změnou zákona o doplňkovém penzijním 

spoření.
153

 Jedná se o systém nestandartních dávek – předdůchodů, jež mohou být od roku 

2013 vyplaceny osobám ve věku blížícímu se se věku odchodu do důchodu a pomoct jim tak 

vyřešit finanční zabezpečení v případě neúspěchu při hledání dalšího zaměstnání z úspor, jež 

mají uloženy v systému doplňkového penzijního spoření, který je součástí právě třetího pilíře 

penzijního systému. Cílem výše popsaného mechanismu je umožnit finanční zabezpečení 

lidem ve věku blízkém odchodu do důchodu, jež mají problém s hledáním uplatnění se na trhu 

práce a mají sníženou schopnost rekvalifikace, popřípadě trpí zdravotními problémy, které 

ovšem nemusí zakládat na výplatu dávek ve formě invalidního důchodu. 

Prostřednictvím předdůchodů je občanů umožněno čerpat jejich úspory z doplňkového 

penzijního spoření o několik let dříve než dosáhnout důchodového věku, aniž by ztratili nárok 

na výplatu státního příspěvku. Při volbě čerpání této dávky lze považovat za další výhody pro 

účastníky třetího dobrovolného pilíře stát se opět státním pojištěncem, z čehož vyplývá 

vyvázání se z povinnosti platit zdravotní pojištění (jako v případě pobírání řádného starobního 

důchodu) a zároveň si zachovat téměř stejnou výši nároku
154

 na starobní důchod ze státního 

pilíře oproti významnému krácení výše vyplácené dávky v případě odchodu do předčasného 

důchodu. Tyto výhody budou platit až do dovršení řádného důchodového věku účastníka. 

Pojištěnci také pravděpodobně nebudou donuceni nepříznivou finanční situací odejít do 

předčasného důchodu.
155

 Na rozdíl od předčasného důchodu pobrání předdůchodů prakticky 

neomezuje občany v možnosti souběžně pracovat. 

Čerpání předdůchodů je možné pro pojištěnce, který dosáhne věku v rozmezí o pět až 

dva roky nižšího než je věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod v rámci prvního 

pilíře penzijního systému podle zákona o důchodovém spoření.
156

 Mimo podmínku nutného 

                                                 
153 Více viz zákon č. 427/2011 Sb., Zákon o doplňkovém penzijním spoření 
154 Doba, během které pojištěnec pobíral dávky předdůchodu bude považovaná za tzv. dobu vyloučenou 

pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu – nebude se brát v úvahu při vypočítávání výše důchodu. 

Pobírat předdůchod nebude zcela jistě stejně finančně výhodné, jako v případě odvádění splátek na důchodové 

pojištění z aktivního přijmu občana, avšak je tento způsob finančního zabezpečení stále výhodnější než odchod 

do předčasného důchodu v rámci státní složky penzijního systému. 
155 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, MINISTERSTVO FINANCÍ. Důchodová 

reforma: Manuál k důchodové reformě Praha: 2013 Dostupný z: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/duchodova_reforma_75757.html> [cit. 2013-14-02] 
156 Více viz: § 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/duchodova_reforma_75757.html
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věku pojištěnce a účasti v účastnickém fondu třetího pilíře penzijního systému (tj. nutnost 

sjednání smlouvy o penzijním připojištění) je nezbytné také splňovat minimální potřebnou 

dobu spoření doplňkového penzijního pojištění, která činí pět let.
157

 Zároveň musí mít 

pojištěnec sjednanou měsíční výplatu dávek, v neklesající výši bez možnosti výplatu přerušit 

či pozastavit a výše dávky musí činit alespoň 30% průběrné měsíční mzdy.
158

 Výplata 

předdůchodů musí být nastavena tak, abych souvisle trvala minimálně dva roky (může tedy 

skončit nejdříve tři roky před dosažením věku pro odchod do starobního důchodu daného 

zákonem o důchodovém pojištění) v období pěti let před dosažením důchodového věku 

účastníka daného zákonem o důchodovém pojištění. 

Z podmínky minimální výše měsíční dávky předdůchodu a minimální doby její výplaty 

vyplývá povinnost pro pojištěnce naspořit během doby trvání doplňkového penzijního spoření 

částku v minimální hodnotě cca 176 500 Kč, pokud se rozhodne pro výplatu během 

dvouletého období. V případě však, že se klient rozhodne pro vyplácení předdůchodů 

v nejdelším možném pětiletém období musí jeho disponibilní zůstatek v účastnickém fondu 

tvořit minimálně hodnotu 442 000 korun, s tím že celkovou potřebnou sumu musí mít klient 

na osobním účtu před podáním žádosti o předdůchod (existuje také varianta potřebné peněžní 

prostředky také jednorázově vložit), nelze je však později doložit až ve fázi výplaty.
159 

                                                 
157 V případě přechodu účastníka z transformovaného fondu (pobírat předdůchod není možné s účastí 

pouze v transformovaném fondu) do účastnického dojde započtení doby trvání spoření i v rámci 

transformovaného fondu. Ovšem v případě nového vstupu do účastnického fondu doplňkového penzijního 

spoření musí být zachována pětiletá minimální spořící doba. 
158 Výše průměrné měsíční mzdy dosahuje aktuálně přibližně 24500 Kč, z čehož vyplývá, že pro každý 

měsíc výplaty předdůchodu musím mít zájemce o tuto alternativu k dispozici cca 7350 Kč. 
159 Mpsv.cz Reformy MPSV Dostupný z: <http://www.mpsv.cz/cs/14646> [cit. 2013-12-03] 

http://www.mpsv.cz/cs/14646
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5 ZHODNOCENÍ DŮCHODOVÉ REFORMY 

Změny v penzijním systému České republiky zavedené schválením zákonů týkajících se 

důchodové reformy vstoupily v platnost 1. ledna roku 2013. Hlavním rozdílem oproti 

minulému nastavení je vznik zcela nově důchodového spoření. Tento institut již funguje 

v řadě zemí a nyní je umožněno i občanů ČR spořit si na důchod v rámci druhého 

kapitálového pilíře. 

Základní determinanty tří pilířů jsou pro přehlednost shrnuty v následující tabulce. 

Tab. 1.1. 

způsob financování

zabezepeční

účast

výstup

Penzijní systém České republiky

průběžné

lzenelzenelze

I. pilíř II. pilíř III. pilíř

stát penzijní společnosti penzijní společnosti

fondové fondové

povinná dobrovolná dobrovolná

 Zdroj: vlastní 

Z tabulky jasně vyplývá, že v českém systému důchodového zabezpečení vznikl zcela 

nově druhy pilíř důchodového spoření. Vyvstává zde otázka, zda byl tento krok nezbytný pro 

zlepšení stability systému, čí stačilo pouze podpořit fungování minulých dvou systémů. 

Z většiny dostupných zdrojů, jasně vyplývá, že tento krok nebyl zbytečný. Hlavní úlohou 

důchodového spoření je diverzifikace důchodového zabezpečení, což v tomto případě je 

splněno, avšak jak sám říká Pavel Kohout, člen akciové společnosti, jež se podílela na 

konceptu důchodové reformy, původní návrh reformy dle tzv. Bezděkovy komise
160

 byl 

propracovanější. Na zmiňovaném návrhu se podíleli i zástupci z komerčního sektoru a na 

rozdíl od schválené koncepce reformy vytvořené ministerstvem financí se jednalo o 

úspornější variantu fungování penzijního systému.
161

 Prostřednictvím tohoto modelu by bylo 

možné využít úspor z rozsahu a snížit náklady, zejména pak v oblasti distribučních sítí. 

Současný model sice omezuje náklady pro klienty, ovšem za cenu výrazně větší 

nákladové zátěže rizika pro finanční společnosti, jež uzákoněné fondy provozují. Z tohoto 

                                                 
160 Více viz.: Kapitola 3 
161 Konkrétně se jednalo o Švédský model, jenž využívá již existující podílové fondy, oproti zakládání 

naprosto nové finanční instituce – druhého pilíře penzijního systému. 
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důvodu, se penzijní reformy účastní pouhých 6 skupin. Naopak díky přísně zákonem 

regulovaným poplatkům se důchodové spoření jeví, jako vhodná příležitost pro klienty využít 

možnost levné investice.
162

 Naopak pozitivně lze chápat odstranění garance nezáporného 

zhodnocení, jelikož v těchto fondech docházelo k přespříliš nízkému zhodnocování investice 

vzhledem k extrémní bezpečnosti investice, jež není vhodná pro investory z dlouhodobého 

hlediska.
163

 

Také Ministerstvo práce a sociálních věcí, dále jen MPSV, zveřejnilo předpokládané 

dopady důchodové reformy z hlediska vlivu problematiky důchodového zabezpečení na 

finanční trh České republiky. Stanovisko MPSV zní následovně: „Návrh zákona předpokládá, 

že vytvoření adekvátního systému penzijního spoření by mělo přinést pozitivní dopady na 

účastníky tohoto systému a přispět k posílení stability a dlouhodobého fungování tohoto 

sektoru finančního trhu. Přínosem zřízení II. pilíře bude zejména vytvoření moderního 

systému dobrovolného důchodového spoření, který by měl zajistit účastníkům dlouhodobě 

stabilní možnost tvorby úspor na stáří. 

Vznik II. pilíře je spojen s tzv. transformačními náklady, které jsou vyvolány výpadkem 

části odvodů do I. pilíře z titulu jejich přesměrování do II. pilíře. Výpadek je obecně dočasný, 

neboť je následně s odstupem 10 až 30 let podle věku účastníků II. pilíře kompenzován 

snížením na výdajové straně při krácení důchodů příjemců důchodů z II. pilíře. 

Transformační náklady budou pokryty zejména ze zdrojů plynoucích ze sjednocení sazeb 

DPH. Negativní dopad sjednocení sazeb DPH do cenové hladiny bude kompenzován jak 

standardními mechanismy (např. zvýšení důchodů či zvýšení životního minima), tak i ad hoc 

opatřeními, např. zvýšením slevy na dani na dítě.“
164

 

Požadovaným cílem reformy je také stabilizovat státem určený penzijní systém jako 

celek a zajistit tak přiměřené ekonomické prostřední pro občany země v postproduktivním 

věku. Tohoto cíle však není možné dosáhnout pouze reformou penzijního systému. Také 

povinné zatížení ceny práce, respektive zboží, systém státního financováni přerozdělováním 

formou odvodů peněž od ekonomicky aktivních osob směrem k penzistům má své limity 

funkčnosti a je třeba vzít v úvahu také například konkurenceschopnost ekonomiky vzhledem 

                                                 
162 V rámci důchodového spoření neexistují vstupní poplatky, s výjimkou manipulačního poplatku, 

kterým se nepokryjí ani základní náklady na distribuci. Výše poplatků se pohybuje od 0,3 % do 1,5 % průměrné 

hodnoty aktiv za rok ve fondech s dynamickou investiční strategií. 
163 Více viz: Finmag.cz Důchodová reforma. Dostupný z:  <http://www.finmag.cz/cs/finmag/investice> 

[cit. 2013-19-03] 
164 Mpsv.cz Důchodové pojištění. Dostupný z: <http://www.mpsv.cz/cs/11972> [cit. 2013-20-03] 

http://www.finmag.cz/cs/finmag/investice
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k faktu, že penzijní systém je postaven i na reálné ekonomické aktivitě práceschopných 

obyvatel země přinášející daně do státního rozpočtu.
165

  

Za klíčový aspekt pozitivního výsledku reformy lze považovat také způsob, jímž 

zareagují obyvatelé na uzákoněné změny, a do jaké míry se těmto změnám budou ochotni 

přizpůsobit. Jinými slovy dosažení cíle je závislé na ochotě obyvatelstva tvořit si úspory na 

penzi a daný způsob, který ke shromažďování svých peněžních prostředků využijí – možnost 

zapojení se do obou fondových pilířů, či využití dalších aktiv na finančních trzích pro 

vytvoření si finanční rezervy na stáří. V případě, že by nedošlo k navýšení stávajícího objemu 

peněžních prostředků alokovaných do aktiv určených pro využití v postproduktivním věku – 

ke zvýšení tvorby úspor, dle prognóz nedojde ke změně kupní síly občanů v postproduktivním 

věku ve svém souhrnu, avšak dojde ke změně rozložení bohatství v rámci této skupiny. 

Zvýšení alokace finančních zdrojů obyvatelstva do aktiv v rámci důchodového systému 

příznivě ovlivňuje spoluúčast občanů ve druhém pilíři, parametrické změny podporující 

využívání třetího pilíře a rostoucí uvědomění občanů o problému finančního zabezpečení 

v důchodu. 

Za negativum ovlivňující důvěryhodnost penzijních společností lze označit skutečnost, 

že došlo k odložení zákona, jež zahrnuje složení poměrně složité zkoušky odbornosti týkající 

se důchodové reformy. Vyhláška, jíž jsou definovány podmínky odborné způsobilosti při 

vykonávaní činnosti sjednání důchodového spoření tedy, vstoupí v platnost až v roce 2014. 

Tuto vyhlášku vydává Česká národní banka, přičemž hlavním problémem je stanovení regulí 

ohledně náročnosti. Právě nároky na zkoušku podléhají střetu zájmů různých institucí. 

Doposud je schválená veřejná forma veřejné zkoušky před akreditovanou komisí. V zájmu 

ministerstva financí je vyšší náročnost zkoušky zahrnující 4 základní okruhy - právo, finanční 

matematika, podrobné znalosti jednotlivých druhů investování a principy fungování 

konkrétních produktů. Ze schvalovacích jednání vyhlášky bylo zřejmé, že banky a jiné 

finanční instituce jsou především proti veřejné formě zkoušky, jelikož doposud prováděly 

vzdělávání a zkoušení odborné způsobilosti pracovníků v rámci svých vlastních vzdělávacích 

systému. Dodržování centrálního systému má pro to pro ně řadu nevýhod. Do tohoto 

okamžiku je způsobilý sjednávat důchodové spoření téměř kdokoli, jež se nechá nalákat na 

možnost rychle vydělaných peněz. Po schválení vyhlášky ČNB bude muset testem projít 

                                                 
165 Česká bankovní asociace. Penzijní reforma – její potřeba, návrh, příležitosti a důsledky pro finanční 

sektor. Komentář členů Vědeckého grémia České bankovní asociace. Praha: 2011. Dostupný z: 

<https://www.czech-ba.cz/data/articles/down_28828.pdf> [cit. 2013-20-03] 

https://www.czech-ba.cz/data/articles/down_28828.pdf
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každý – nejen finanční zprostředkovatelé, ale i pobočkoví pracovníci příslušné finanční 

instituce nebo například i pracovník pošty v případě že, budou chtít sjednávat tento produkt.  

Názory na to, pro koho je reforma konkrétně vhodná se ale rozcházejí. Obecně lze říci, 

že vstup do druhého pilíře je výhodný převážně pro mladší obyvatele země, u nichž je 

předpoklad delšího spořícího období, a pro občany dosahující nadprůměrných příjmů. Takto 

vyjádřilo své stanovisko ministerstvo práce a sociálních věcí.
166

 Samo ministerstvo práce a 

sociálních věcí se ve svých názorech zcela neshoduje. V dalším svém vyjádření shledává 

druhý pilíř výhodným asi pro polovinu celého obyvatelstva republiky v různých věkových 

skupinách při stejném způsobu zhodnocování investice. K tomuto závěru došlo MPSV na 

základě podrobného testování a modelových propočtů
167

 jednotlivých variant příjmových 

úrovní a věkových skupin. Z výsledků modelování vydalo MPSV doporučení pro klienty. Ti, 

jež dosahují věku nad 50 let, by měli zvolit investiční opatrnější strategií bez zastoupení akcií, 

vzhledem ke krátkému období spoření. Zde vyvstává argument, zda je schopna tato strategie 

pokrýt alespoň náklady inflace. Dynamická strategie s vyšším zastoupení akcií je 

doporučována do 40 maximálně do 45 let věku klienta.
168

 Z výše uvedeného vyplývá, že 

racionální výběr konkrétní strategie pro konkrétního jedince může zvýšit celkovou výhodnost 

důchodového spoření. Zároveň bylo zjištěno během modelování, že výhodnost tohoto 

finančního institutu se zvyšuje s prodlužováním doby spoření.
169

 

Zcela negativní postoj k druhému pilíři má server investia.cz, jež na základě poznatků 

z CERGE-EI
170

, zhodnotil důchodové spoření jako vhodné asi pro desetinu žen, jež dosahují 

nejvyšších příjmů a přibližně pro polovinu mužů. V konečném důsledku se důchodové 

spoření vyplatí asi jen milionu obyvatel republiky s nejvyšší mzdou, což představuje 

minimálně malou část obyvatel republiky. Zcela nevhodný vstup do druhého pilíře 

důchodového spoření je pro ty jedince, jež pobírají příjmy nižší než 16 000 korun. Navíc, jak 

již bylo zmíněno výše, zavedení reformy není ani příliš výhodné pro penzijní společnosti, 

                                                 
166 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, MINISTERSTVO FINANCÍ. Důchodová 

reforma: Manuál k důchodové reformě Praha: 2013 Dostupný z: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/duchodova_reforma_75757.html> [cit. 2013-19-03] 
167 Více viz.: Vláda ČESKÉ REPUBLIKY. Modelové propočty výhodnosti vstupu do II. pilíře penzijního 

systému. Dostupný z: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/13920/Varianty_reforma_penzi.pdf> [cit. 2013-25-03] 
168 Zajímavých výnosů z dynamické strategie je možné dosáhnout v případě pobírání průměrného příjmu - 

cca z dynamické strategie. Současně vykazuje vysokou pravděpodobnost výhodnosti této strategie s příjem ve 

výši kolem 20 000 Kč. Naproti tomu při aplikaci strategie konzervativní se hranice výhodnosti posouvá k příjmu 

pod 20 000Kč.  
169 Mpsv.cz Reformy MPSV. Dostupný Z: <http://www.mpsv.cz/cs/13919> [cit. 2013-19-03] 
170 Z Angličtiny Center for Economic Research & Graduate Education - Economics Institute = Centrum 

pro ekonomický výzkum a doktorské studium – Národohospodářský ústav, Více viz: Cerge-ei.cz  Center for 

Economic Research & Graduate Education. <http://www.cerge-ei.cz/> [cit. 2013-25-03] 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/duchodova_reforma_75757.html
http://www.mpsv.cz/files/clanky/13920/Varianty_reforma_penzi.pdf
http://www.mpsv.cz/cs/13919
http://www.cerge-ei.cz/
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respektive pro jejich zprostředkovatele. Ti mohou dosáhnout na provizi nanejvýš 830 Kč, jež 

představuje aktuálně stanovený strop. Což není lukrativní vzhledem k faktu, že při sjednávání 

penzijního připojištění představuje provize dvojnásobek až pětinásobek měsíční úložky 

klienta.
171

 Ovšem lze najít i zcela protikladné názory, například, že důchodová reforma je 

výhodná naprosto pro všechny zúčastněné, jelikož tři pilíře nabízejí možnost diverzifikace 

zabezpečení občanů na důchod a tím pádem jakousi formu jistotu na rozdíl od pouhého 

zabezpečení prostřednictvím státního povinného pojištění. 

Většina odborníků se ovšem shoduje, že vstup do druhého pilíře je vhodný pro pracující 

dosahující vyšších příjmů – průměrného a vyššího. Což je ovšem velice paradoxní, jelikož 

právě tato část obyvatelstva republiky nemají zájem být závislí na státním zabezpečení a své 

peníze navíc investují obvykle tzv. „svépomocí.“ Naopak ti, kteří potřebují státní pomoc pro 

zabezpečení v důchodu, nemají dostatečně vysoké příjmy na to, aby se jim důchodové spoření 

vyplatilo. 

Otázkou je i výhodnost z pohledu pohlaví. Zatímco Ministerstvo práce a sociálních věcí 

zastává názor, že výhodnost vstupu do druhého pilíře je téměř totožná pro muže i ženy. 

Rozdílem může být rozličná výše pobírané mzdy, což ovšem není rysem reformy, ale problém 

sociální chápaní žen ve společnosti, o čemž by se dala napsat další rozsáhlá studie. Řada 

odborníků však vyjadřuje své rozdílné názory. Pro ženy může být zcela jistě méně výhodný 

vstup do druhého pilíře z hlediska péče o děti, jelikož doba strávená na rodičovské dovolené 

ani jiná forma neplacené práce se nezapočítává do doby trvání pojištění. Oba dva výše 

zmíněné aspekty snižují výhodnost účastni žen v druhém pilíři důchodového spoření. 

Například generální ředitel ČSOB penzijního fondu se vyjádřil, že ženám se vyplatí spíše 

vstup do třetího pilíře.
172

 Naopak se objevují i názory, že druhý pilíř ženy zvýhodňuje 

v případě výplaty doživotní renty, jelikož se dožívají vyššího věku, avšak anuita může natolik 

nízká, že je lepší setrvat ve státní složce důchodového systému. Tento fakt opět potvrzuje, že 

je pro ženy lepší nezúčastňovat se opt- out. 

Univerzální doporučení a tabulkové hodnocení vhodnosti důchodové reformy pro 

občany české republiky je tedy nereálné. Každý jedinec musí nezbytně načerpat informace a 

důkladně promyslet účast v dobrovolných pilířích penzijního systému. Ze slova dobrovolný 

                                                 
171 Podrobněji viz.: server Investia.cz  
172 Více viz.: Ihned.cz Ženám se nevyplatí vstup do druhého pilíře penzijní reformy. Hlavně kvůli péči o 

děti. Dostupný z: <http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-58514000-duchodova-reforma-penize-stari-

materska-dovolena> [cit. 2013-25-03] 

http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-58514000-duchodova-reforma-penize-stari-materska-dovolena
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-58514000-duchodova-reforma-penize-stari-materska-dovolena
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vyplývá, že nikdo není povinen se zapojit do tohoto systému s výjimkou státního pojištění. 

Pro to je na každém, aby zvážil všechny aspekty, jež ovlivňují jeho současný sociální život a 

prostředky, jež má k dispozici pro následné upotřebení v penzi. 

Hodnotit samotnou úspěšnost zavedené reformy je pravděpodobně příliš předčasné. Tři 

pilíře vstoupily v platnost před třemi měsíci a podle průzkumů od začátku ledna 2013 

neprojevilo velké množství pojištěnců zájem o vstup do druhého pilíře. Objevují se i tak 

extrémní názory, že může dojít až absolutnímu neúspěchu reformy. Dle statistik má zájem o 

vstup do nově zavedených finančních institutů pouze 3,9 % obyvatel republiky starších 18 let, 

oproti 8,7% vykázaných v říjnu. Zájem o nové produkty má od srpna 2012 stále klesající 

tendenci a naopak stoupá účast v alternativních produktech vůči druhému pilíři, jak se 

vyjádřili analytici ze společnosti AWD.
173

 S tímto stanoviskem nesouhlasí prezident Asociace 

penzijních fondů Karel Svoboda, jež předpokládá vzrůst potenciálních účastníků nového 

penzijního systému.
174

 

                                                 
173 Více viz.: Awd.cz Penzijní barometr. Dostupný z: 

<http://www.awdcr.cz/awdcz/cz/awd_home/aktualn_/penzijni_barometr.html> [cit. 2013-31-03] 
174 Dle serveru: Aktualne.centrum.cz Penzijní reforma skončí fiaskem, ukazuje nový průzkum. Dostupný 

z: <http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=773335> [cit. 2013-31-03] 

http://www.awdcr.cz/awdcz/cz/awd_home/aktualn_/penzijni_barometr.html
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=773335
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6 ZÁVĚR 

Je třeba si uvědomit, že prostřednictvím reformy penzijního systému vznikla pro 

spoluobčany nová možnost, nikoliv povinnost, spořit si na stáří a tak si zlepšit kvalitu života 

v důchodovém věku. Skutečnost, že nikdo nenutí občany vstupovat do dobrovolných pilířů 

důchodového systému a nikdo je také nebude nutit spořit si na stáří, zní lehce jako klišé. Za 

ještě větší klišé lze považovat tvrzení, že svoboda rozhodování je hlavní prioritou současné 

vlády, jejímž nezbytným úkolem bylo zároveň vytvořit podmínky pro dobrovolné spoření.  

Tvrzení o naprosté nenucenosti a dobrovolnosti zúčastnění se reformy si lehce protiřečí 

ve srovnání s požadovanými cíli, kterých mělo být zavedením důchodové reformy dosaženo. 

Samozřejmě, že nikdo nemůže nutit občany, aby vstoupili do druhého pilíře, popřípadě 

doplňkového. Z tohoto titulu jsou založeny na bázi dobrovolné účasti pojištěnců. Nicméně 

pokud by se lidé neúčastnili alespoň jednoho ze dvou dobrovolných pilířů, nedošlo by ke 

změně situace, což by vedlo ke zmiňovaným důsledkům nestability penzijního systému a 

finanční neudržitelnosti. Proto je zcela zřejmé, že v zájmu státu je zapojení občanů do nově 

vzniklých fondových institutů. Tento jev je samozřejmě žádoucí i pro penzijní společnosti. 

Lidé jsou tvorové ovlivnitelní a spousta z nich nemá zájem, čas a ani vědomosti na to, 

aby si zjistili, jaká varianta je právě pro ně ta nejvhodnější. Proto následují v rozhodování své 

příbuzné, známé, finanční poradce, kampaně penzijních společností a rady státu. V mnoha 

případech se tak může stát, že si uzavřou něco, co nikdy nezamýšleli, je pro ně zcela 

nevýhodné, či nákladné a může nastat situace, kdy případně v budoucnu nebudou schopni 

dostát svým závazkům.  

Vzhledem k nashromážděným faktům a zmíněným skutečnostem v kapitolách této 

diplomové práce je bezesporu jasné, že nějaká forma spoření na důchod je pro občany 

republiky naprosto nezbytná. Diskutabilní je však způsob, jakým lze docílit nashromáždění 

peněžních prostředků pro zlepšení kvality života v důchodu. Je třeba u každého jedince 

důkladně zvážit individuálně fakta a kritéria, jež ovlivňují vhodnost zapojení se do státem 

vytvořeného systému důchodového zabezpečení a případné konkrétní způsoby účasti v tří-

pilířovém nastavení. V neposlední řade, je nutné si také uvědomit, že existují i jiné formy 

spoření a zhodnocování peněžních prostředků, než bylo nabídnuto občanům uzákoněním 
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zmiňovaných institutů, jako například různé formy bankovního spoření, investování do 

cenných papírů mimo investiční strategie v rámci druhého pilíře, životní pojištění aj. 

Každý obyvatel republiky musí mít na paměti, že stát má v úmyslu transformovat část 

své zodpovědnosti za finanční zabezpečení v důchodu na občany. Nikdo by se k tomuto faktu 

neměl stavit laxně, jelikož může nastat situace, kdy penzisté, kteří spoléhají čistě na pomoc 

státu, budou pobírat tak nízké důchody, že budou žít na hranici chudoby, ne – li přímo 

v chudobě.   

Tří pilířový systém je postaven na principu diverzifikace. Diverzifikace peněžních 

prostředků případných účastníků, rizika finanční stability státu a v neposlední řadě 

diverzifikace právě zmíněné zodpovědnosti. Tato „delegovaná“ zodpovědnost se týká všech 

obyvatel České republiky. Ne pouze starších občanů, jak by se mohlo na první pohled zdát. 

Začít přemýšlet o svém budoucím zabezpečení by měl v současnosti každý jedinec nejpozději 

ve fázi, kdy se stane ekonomicky aktivním, protože právě mladá generace je hlavním aktérem 

důchodového zabezpečení. Penzijní reforma však nabízí pouze variantu jak naložit s volnými 

peněžními prostředky. Na trhu existuje řada alternativ, jež by mohly a měly být předmětem 

samostatné práce minimálně stejného rozsahu. 

Cílem práce bylo především ucelit průběh důchodové reformy od jejího počátku až po 

období jejího zavedení do „provozu.“ Po analýze odborných publikací a doplňujícím zjištění 

dalších nezbytných informací je zcela jasné, že zavádění změn v rámci penzijního systému od 

počátku 90. let 20. století byl nesmírně zdlouhavý a složitý proces, jež byl ovlivněn sociální 

situací v podobě změn ve struktuře obyvatelstva, politickou situací v podobě prosazování 

názorů jednotlivých vlád a nejednotností stanovisek politiků během jednotlivých volebních 

období a v neposlední řadě ekonomickou situací na trhu, jež negativně ovlivnila celosvětová 

ekonomická krize. K zavedení důchodové reformy mohlo dojít daleko dříve nebýt souběhu 

výše zmíněných problémů. Podle některých názorů odborníků i k lépe fungující a úspornější 

variantě.  

Stav sociálního zabezpečení před reformou směřoval dle prognóz odborníků 

k neudržitelné situaci vzhledem k finančnímu hospodaření státu. Mezi rozhodující faktory 

udržitelnosti důchodového systému rozhodně patří ekonomický růst a růst zaměstnanosti.  

Růst obou zmiňovaných veličin však negativně ovlivňovaly důvody pro zavedení systémové 

reformy uvedené v kapitole 4.1. Proto je zcela jasné, že zavedení důchodové reformy bylo 

nezbytné a jednotlivé parametrické změny od 90. let byly samy o sobě nedostačující. Navíc 
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Česká republika nebyla žádným novátorem v zavádění změn do důchodového zabezpečení. I 

ostatní vyspělé státy Evropy se musí zaobírat problematikou důchodového zabezpečení. U 

většiny z nich proběhly reformy systémové a ostatní země zavádějí alespoň parametrické 

změny pro účely adekvátního zabezpečení důchodců ve stáří. 

Po nastudování problematiky lze říci, že ač by se mohla zdát kombinace státního a 

soukromého zabezpečení jako neslučitelná, není to tak. Naopak může docházet mezi těmito 

dvěma složkami k vzájemnému doplňování a obohacování se o informace. Je důležité pozorně 

sledovat průběh jednotlivých reforem v zahraničí, zaznamenat výhody a nevýhody funkce 

tamějších systémů, avšak ne bezmyšlenkovitě kopírovat. Je třeba si uvědomit, že každý 

systém má své slabé a silné stránky a že prakticky nelze vytvořit bezvadnou variantu, že byla 

výhodná pro všechny zúčastněné. Vždy jde o jakési kompromisy. Konečné rozhodnutí záleží 

na úřadující vládně, jež je ovlivňováno mnoha faktory a měla by mu předcházet seriózní 

informovaná diskuse, z níž by měl ve výsledku vzejít širší konsensus požadované koncepce. 

Během zpracovávání této diplomové práce vyvstalo ne málo dalších otázek týkajících se 

důchodového systému a sociálního zabezpečení jako celku, pro jejichž zodpovězení by bylo 

třeba zpracovat další práce minimálně stejného rozsahu. Jedná se například o zmiňované 

alternativní nástroje pro spoření stojící mimo systém zavedený důchodovou reformou, 

popřípadě další alternativy vypracování koncepce systémové reformy apod. Tato 

problematika a také rozporné názory o již zavedené důchodové reformy přímo vybízí 

k dalšímu studiu daného tématu. 
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