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Abstrakt  

 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku důchodového zabezpečení v České 

republice. Teoretická část vymezuje základní údaje vztahující se k důchodovému 

systému jako celku a informace nezbytné k porovnání důchodů v jiných státech. 

Analytická část se zabývá důchodovými systémy ve vybraných státech včetně jejich 

analýzy, která je výchozí pro individuální návrhy vhodného řešení penze. V závěru je 

práce doplněna o samotné návrhy, které jsou doporučením důchodového zabezpečení 

nejen pro občany, ale také pro vládu. 

 

Abstract 

 

Bachelors´s thesis is aimed at problems of old age pension scheme in the Czech 

republic. Theoretical part of thesis defines basic data relating to pension system as 

whole and information necessary to comparision pensions in other states. Analytic part 

deals with pension systems in chosen states including their analysis which is important 

to individual suggestions of suitable solution of pension. At the end the thesis is 

completed by particular suggestions which are recommendations of old age pension 

scheme not only for citizens but also for our government. 

 

Klíčová slova 

 

důchodový systém, důchodová reforma, penzijní připojištění 

 

Keywords 

 

pension system, pension reform, pension insurance 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace 
 

HOLÁSKOVÁ, R. Návrh řešení důchodového zabezpečení v České republice. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011. 77 s. Vedoucí bakalářské 

práce doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 
 

Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, ţe citace pouţitých pramenů je úplná, ţe jsem ve své práci neporušila 

autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským). 

 

V Brně dne 22. května 2011 

_____________________________ 

vlastnoruční podpis autora 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 
 

Tímto bych chtěla poděkovat svému vedoucímu bakalářské práce doc. Ing. Stanislavu 

Škapovi, Ph.D. za cenné rady a připomínky, které mi poskytl při zpracování mé 

bakalářské práce. 

 



Obsah 

 

ÚVOD ....................................................................................................................................................... 10 

CÍL PRÁCE ............................................................................................................................................. 11 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE .................................................................................... 12 

1.1 TYPOLOGIE DŮCHODŮ ............................................................................................................. 12 

1.1.1 Bismarckův model .............................................................................................................. 12 

1.1.2 Beveridgeův model ............................................................................................................. 13 

1.1.3 Skandinávský model ........................................................................................................... 13 

1.2 DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE ............................................................................. 15 

1.2.1 Základní popis a pilíře důchodového systému ................................................................... 15 

1.2.2 Principy důchodového pojištění ......................................................................................... 16 

1.2.3 Druhy důchodů................................................................................................................... 18 

1.2.4 Důchodový věk ................................................................................................................... 19 

1.2.5 Penzijní připojištění se státním příspěvkem ....................................................................... 20 

1.3 DŮCHODOVÁ REFORMA VŠEOBECNĚ ....................................................................................... 26 

1.3.1 Vymezení hlavních problémů a potřebné změny ................................................................ 26 

1.4 DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE .......................................................................... 27 

1.4.1 Tým expertů ........................................................................................................................ 27 

1.4.2 Důvody přijetí nové reformy .............................................................................................. 27 

1.4.3 Možné návrhy řešení dle české vlády ................................................................................. 30 

1.4.4 Plánované změny dle nové reformy .................................................................................... 30 

1.4.5 Názory veřejnosti i expertů ................................................................................................ 33 

1.5 DŮCHODOVÉ SYSTÉMY VE VYBRANÝCH ZEMÍCH SVĚTA .......................................................... 35 

1.5.1 Důchodový systém v Chile ................................................................................................. 35 

1.5.2 Důchodový systém v Maďarsku ......................................................................................... 37 

1.5.3 Důchodový systém ve Švédsku ........................................................................................... 38 

1.5.4 Důchodový systém na Slovensku ........................................................................................ 39 

1.5.5 Důchodový systém v Nizozemsku ....................................................................................... 41 

2 ANALÝZA PROBLÉMU .............................................................................................................. 44 

2.1 ANALÝZA NIZOZEMSKÉHO PENZIJNÍHO SYSTÉMU .................................................................... 44 

2.1.1 Silné stránky nizozemského penzijního systému ................................................................. 44 

2.1.2 Investiční strategie penzijních fondů .................................................................................. 46 

2.2 ANALÝZA PENZIJNÍHO SYSTÉMU VE ŠVÝCARSKU .................................................................... 49 

2.2.1 Základní skladba systému .................................................................................................. 49 

2.2.2 Investiční strategie ............................................................................................................. 52 



3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ ...................................................................................................... 57 

3.1 NÁVRHY PRO VLÁDU ............................................................................................................... 57 

3.2 NÁVRHY PRO OBČANY ............................................................................................................. 62 

ZÁVĚR ..................................................................................................................................................... 65 

SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŮ ........................................................................................................ 67 

SEZNAM ZKRATEK ............................................................................................................................. 74 

SEZNAM TABULEK .............................................................................................................................. 75 

SEZNAM GRAFŮ ................................................................................................................................... 76 

SEZNAM PŘÍLOH.................................................................................................................................. 77 



 

10 

Úvod 
 

 

Otázka důchodového zabezpečení je aktuálním tématem v mnoha zemích světa. 

V poslední době čím dál častěji slýcháme o nutnosti řešení této oblasti sociální politiky. 

Jsou to právě zejména výdaje na penze, které se neustále zvyšují, a stát je do budoucna 

nebude schopen pokrývat.  Pokud bychom situaci neřešili, pak bychom mohli tuto 

problematiku chápat jako reálnou hrozbu pro současnou generaci mladých občanů.  

 

V současnosti většina mladých lidí ani nepomýšlí na svou budoucnost a poslední 

kapitolu svého ţivota prakticky neřeší. To je však chyba, kterou musíme změnit. Je 

potřeba zamyslet se nad budoucností a získat širší povědomí o tom, co nás čeká a 

nemine.  

 

Důsledek nynější situace je připisován rostoucímu počtu stárnoucího obyvatelstva a 

naopak klesající tendenci porodnosti, čímţ zároveň dochází ke sniţování počtu 

ekonomicky aktivních lidí. Vlivem toho se celý systém potýká s problematikou 

financování. Proto je nutné, aby vláda navrhla takové řešení, které bude dlouhodobě 

finančně udrţitelné a ze sociálního hlediska únosné. Vláda se přitom můţe inspirovat 

skladbou penzijních systémů nejen vyspělých států, kde systémy v reálu skutečně 

fungují. Tímto se také budu zabývat ve své práci. 
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Cíl práce 
 

Cílem práce je kritická analýza současného stavu důchodového systému a jeho vývoje v 

České republice. V práci bude provedeno srovnání s důchodovými systémy vybraných 

zemí a na základě tohoto poznání bude proveden návrh moţného řešení důchodového 

zabezpečení občanů v České republice. 

 

Důleţitou součástí práce je nalezení vhodného řešení současného stavu důchodového 

systému, který by byl pro vládu i občany klíčem ke spokojené budoucnosti. V mnoha 

státech se jiţ tento problém vyřešil přijetím nových reforem, v některých zemích 

reformy selhaly a musí se hledat náhradní řešení. Před schválením nové reformy je tedy 

nutné důkladně promyslet a analyzovat různé moţnosti tak, aby byl systém dlouhodobě 

udrţitelný. Inspiraci budu čerpat v zemích s fungujícím důchodovým systémem a 

vynasnaţím se vytvořit nejlepší moţné návrhy tak, aby i v našich poměrech byly 

přijatelné.     
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

1.1 Typologie důchodů 

 
V současnosti se můţeme setkat s několika typy důchodového systému. Všeobecně lze 

rozlišit tři typy. Jsou pojmenovány podle svých zakladatelů a historicky spadají do 

konce 19. století.  

 

1.1.1 Bismarckův model 

Prvním typem je tzv. Bismarckův model, vyskytující se v centrální části evropského 

kontinentu. Tento typ zavedl německý kancléř a diplomat, Otto von Bismarck na konci 

80. let devatenáctého století, kdy jiţ byla potřeba řešit otázku sociální politiky státu. Za 

úkol si dal Bismarck vytvořit sociální jistotu v podobě důchodů pro zabezpečení všech 

občanů, kteří pracovali a odváděli příspěvky. Zaměřil se na to, aby byly lidem 

poskytnuty dávky ve výši odpovídající ţivotnímu standardu, jako tomu bylo v období 

aktivní práce. Model se stal inspirací pro vytvoření penzijních systémů v mnoha zemích 

Evropy. 

 

Model je rozvinut a pouţíván v různých obměnách například v Německu, Francii, Itálii. 

Jeho základy spočívají v povinném sociálním pojištění zaměstnanců, související 

s právem na dávky, které jsou vázané zejména na dobu pojištění a příjmy. Druhý pilíř, 

kromě povinného sociálního pojištění, je chápán pouze jako okrajový. Jako nedostatek 

Bismarckova modelu je hodnocena nízká míra solidarity, tedy nedostatek peněz pro 

skupinu obyvatelstva, které nemělo ţádné příjmy ze zaměstnání nebo majetek. Výše 

dávek závisí a je odvozena od předchozích příjmů. Udrţení sociálního statusu je však 

ţádoucí, coţ znamená, ţe člověk, který se vzhledem ke svým příjmům řadil do vyšší 

sociální třídy, by měl mít zachován tento status díky důchodu i nadále. 

 

První pilíř, který je důleţitý ve všech státech, se těší největšímu zájmu v zemích 

s Bismarckovskou tradicí. Jako zajímavost bych zmínila, ţe Bismarck vytvořil první 

penzijní pojištění v době, kdy se lidé doţívali poměrně nízkého věku, a proto byly 
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důchody pobírány po dobu obvykle tří aţ čtyř let. Také z tohoto důvodu je pro dnešní 

generaci nedostačující.
1
 

 

1.1.2 Beveridgeův model 

Druhý, rovněţ velmi významný druh penzijního systému, je tzv. beveridgovský model. 

Vznik je spjat s obdobím druhé světové války a je připisován britskému ekonomovi a 

politikovi, Baronu Beveridgemu. Ten vycházel z principu eliminace chudoby, jak sám 

uváděl. Jedná se o jiný přístup, neţ který zastával Bismarck. Prvotní roli v tomto 

systému měl hrát stát, který by poskytl minimální dávky lidem bez rozdílu. Hlavní 

ideou bylo zajistit celou, válkou postiţenou populaci. Nelze hovořit o optimální dávce 

na stáří, proto bylo nutné připojit ještě systém doplňkového pojištění. Od svého 

zavedení se model stal příkladem takového systému, který klade důraz především na 

odpovědnost kaţdého jednotlivce. 

 

Model byl na svém počátku přijat na severu Evropy, Velkou Británií, Nizozemskem i 

skandinávskými státy. Časem docházelo k nejrůznějším úpravám původního modelu, a 

tak se například Švédsko a Finsko odpoutalo od Beveridgovského modelu, kdyţ přijalo 

novou reformu v roce 1996. S Beveridgovským modelem se dnes můţeme setkat 

v Norsku, Irsku či Švýcarsku.
2
 

 

1.1.3 Skandinávský model 

Posledním typem je kombinace dvou předešlých modelů, často nazýván dle původu 

svého vzniku, jako model skandinávský. Systém je univerzální s velkou odpovědností 

státu a pouze malou odpovědností kaţdého občana. Zato je však postihnut vysokými 

daněmi bez ohledu na sociální potřeby. Ve Švédsku činí kupříkladu celkový objem daní 

s pojištěním 55% HDP.  

 

                                                 
1
 PLISCHKE, S. E. Evropan ve výslužbě u Bismarcka [online] 2003 [cit. 2011-04-01] dostupné z: 

http://www.penize.cz/svetova-ekonomika/15477-evropan-ve-vysluzbe-u-bismarcka 
2
 PLISCHKE, S. E. Evropan ve výslužbě podle Beveridge [online] 2003 [cit. 2011-04-01] dostupné z: 

http://www.penize.cz/pojisteni/15491-evropan-ve-vysluzbe-podle-beveridge 

 

http://www.penize.cz/svetova-ekonomika/15477-evropan-ve-vysluzbe-u-bismarcka
http://www.penize.cz/pojisteni/15491-evropan-ve-vysluzbe-podle-beveridge
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Financování důchodů funguje na principu PAYG, doplněné o fondové příspěvky. Ve 

Švédsku se musí účastnit těchto dvou pilířů všechny osoby starší 16 let. Zaměstnanci 

odvádějí povinně 8,29%, zaměstnavatelé 10,21% hrubé mzdy na oba pilíře. Do prvního, 

PAYG pilíře odchází 16% příspěvků a zbylých 2,5% je přispíváno na individuální účet 

pojištěnce u fondu, jeţ si sám zvolí.  

 

Co se týče druhého pilíře, má kaţdý klient vytvořený svůj virtuální účet, kam 

prostředky ukládá a ročně se můţe informovat o výši naspořených peněz 

prostřednictvím výpisu. Má tedy přehled o stavu peněz, které zaplatil a výši budoucí 

penze. V době odchodu do důchodu se dle výpisu a konečného zůstatku rozhoduje o 

výpočtu dávky. Systém fondů je vyřešen promyšleně, vše je řízeno státní centrální 

penzijní administrativou. Část účtů a transakcí spravuje stát, ostatní, například investice 

obstarává soukromý sektor. Veškeré údaje o klientech včetně jména zná pouze státní 

centrální penzijní administrativa. Soukromé podílové fondy tak nemohou přebírat 

klienty svým konkurentům, coţ vede k velkým úsporám a celkově ke sniţování nákladů 

systému.  

 

I u tohoto systému je moţné doplnit jej o třetí dobrovolný pilíř, spočívající v daňových 

odpočtech. Pouze v tomto případě lze hovořit o odpovědnosti jednotlivce za vlastní 

příjem ve stáří. Nejčastěji je k tomu vyuţito ţivotní pojištění, u něhoţ je určen limit pro 

odpočet, případně dobrovolné podnikové pojištění s moţností daňového uplatnění 

příspěvků v celé výši.  

 

Právo seniorů na dávku vzniká jiţ v 61 letech, důchodci však musí počítat se sníţenou 

částkou, a to ve výši 72% standardní částky. Obvyklý je odchod do důchodu v 65 

letech, přičemţ osoba obdrţí běţnou částku. Výhodné je však nárokovat důchod v 70 

letech, kdy si důchodce zajistí penzi ve výši 157% normální hodnoty. Důchody jsou 

vypláceny z 86,5% z prvního pilíře, z 13,5% z pilíře druhého. Je nutné dodat, ţe záleţí i 

na tom, jak fondy hospodaří a prosperují. Ne všichni důchodci ale dosahují stanoveného 

minima. Ani na ně systém nezapomíná. Těmto lidem poskytuje stát tzv. penzi 
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garantovanou, která potřebné minimum dorovná, platí se ze státního rozpočtu a 

nepodléhá dani, jako je tomu u běţné penze.
3
  

 

1.2 Důchodový systém v České republice 

 

1.2.1 Základní popis a pilíře důchodového systému 

Důchodový systém v České republice se skládá ze dvou částí, tzv. pilířů. První pilíř 

představuje základní důchodové pojištění, druhý pilíř představuje dobrovolný 

doplňkový systém penzijního připojištění se státním příspěvkem, jehoţ součástí můţe 

být i soukromé ţivotní pojištění.
4
 

 

První pilíř je povinný dávkově definovaný (DB) a průběţně financovaný (PAYG) 

systém. Tento pilíř je univerzální a zabezpečuje všechny ekonomicky aktivní obyvatele 

a také právní úprava je stejná pro všechny pojištěné osoby. Ze základního důchodového 

pojištění pobírají důchod téměř všichni obyvatelé (99%) ve vyšším věku, neţ je věková 

hranice pro nárok na pobírání starobního důchodu.
5
 Jedná se o důchody vyplácené 

státem. Z hlediska nerovnováhy ekonomicky aktivních lidí s důchodci porostou mzdy 

rychleji neţ důchody, je třeba doplnit první pilíř dalšími. 

 

Druhý, resp. třetí pilíř je povaţován za dobrovolný, příspěvkově definovaný (DC) 

systém. Jedná se o soukromé úspory, které lidé spoří ze svých příjmů na penzijní 

připojištění. Jsou určitým způsobem zvýhodněny státem, např. v podobě státního 

příspěvku a moţnosti daňového zvýhodnění.
6
 Podrobněji o penzijním připojištění, jeho 

výhodách a nevýhodách viz níţe.  

 

Pro lepší pochopení problematiky uvádím vysvětlení druhého pilíře, přestoţe v České 

republice prozatím netvoří součást důchodového systému. 

                                                 
3
 PLISCHKE, S. E. Skandinávec ve výslužbě [online] 2003 [cit. 2011-04-02] dostupné z: 

http://www.penize.cz/zivotni-pojisteni/15512-skandinavec-ve-vysluzbe 
4
 GREGOROVÁ, Z. Důchodové systémy. 1998. s. 127 

5
 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Důchodové pojištění [online] [cit. 2011-11-25] dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/cs/3#ps 
6
 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Důchodové pojištění: Slovníček pojmů [online] 2011 [cit. 2011-03-

09] dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/10465 

http://www.penize.cz/zivotni-pojisteni/15512-skandinavec-ve-vysluzbe
http://www.mpsv.cz/cs/3#ps
http://www.mpsv.cz/cs/10465
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Druhý pilíř představuje doplňkový systém důchodů, jeţ organizuje stát. Účast na něm 

můţe být dobrovolná i povinná. Hovoříme o tzv. opt – out systému, u něhoţ odváděná 

část důchodového pojištění přechází do soukromých penzijních fondů.  Tento systém 

navazuje na první pilíř, část příjmů odvádí zaměstnavatel do státní kasy, část pak do 

penzijních fondů, kam zároveň musí odejít část příjmu od zaměstnance. Lze jej nazývat 

jako kapitálový, a to z důvodu, ţe finanční prostředky účastníků se shromaţďují 

nejdříve na soukromém účtu a jako jeho kapitál jsou po určitých letech zhodnoceny ve 

formě pojistného jako výplata penze.
7
 Tento pilíř zatím není v českých poměrech 

zaveden. Je však zcela moţné, ţe do plánované důchodové reformy vstoupí nově i 

druhý pilíř. 

 

Nároky na důchod ze základního důchodového pojištění, podmínky pro výplatu 

důchodů, stanovení jejich výše a další podmínky jsou stanoveny zákonem č. 155/1995 

Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 

1. ledna 1996.
8
 

 

1.2.2 Principy důchodového pojištění
9
  

Současná podoba základního důchodového pojištění vznikala jiţ v 90. letech 20. století. 

Povinné základní důchodové pojištění je zaloţeno na několika principech, daných 

zákonem z roku 1996: 

 Při splnění stanovených podmínek povinná účast všech ekonomicky aktivních 

osob na důchodovém pojištění.
10

 Tato povinnost znamená, ţe ţádný občan 

nemůţe vyvázat z důchodového pojištění, přestoţe by měl dostatečné příjmy pro 

zajištění svého stáří.  

 K dalším principům patří princip jednotné úpravy - to znamená, ţe pro všechny 

skupiny pojištěnců, např. zaměstnance v pracovním poměru, osoby samostatně 

výdělečně činné, členy druţstev a jiných skupin, platí jednotné zásady pro nárok 

na důchod. V České republice tedy neexistuje samostatný systém důchodového 

                                                 
7
 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Důchodové pojištění: Slovníček pojmů [online] 2011 [cit. 2011-03-

09] dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/10465 
8
 PŘIB, J. Kdy do důchodu a za kolik. 2010. s. 13 

9
 tamtéţ, s. 11-13 

10
 tamtéţ, s. 11 

http://www.mpsv.cz/cs/10465


 

17 

pojištění pro zaměstnance, OSVČ, vojáky, pro členy druţstev, osoby ve 

sluţebních poměrech aj. Stejnětak se jiţ neuplatňuje zvýhodnění některých 

povolání, jako tomu bylo do 31. 12. 1992. 

 Státní garance důchodů je další princip důchodového pojištění, neboť výdaje na 

důchody vynaloţené jsou součástí výdajů státního rozpočtu. Tento princip lze 

chápat jako garanci ekonomickou i právní a patří sem: a) obligatornost dávek 

(princip nárokovosti). Tato povinnost znamená, ţe splněním daných podmínek 

má občan právo na důchod z důchodového pojištění, které je přezkoumáno 

soudem.  

      b) základní důchodové pojištění je spravováno státním orgánem (Česká správa  

      sociálního zabezpečení).  

 Povinné je také stanovené pojistné, přičemţ sazba pojistného na důchodové 

pojištění činí 28% z vyměřovacího základu. Je-li pojištěnec zaměstnán, odvádí 

zaměstnavatel z této částky 21,5% a zaměstnanec odvádí zbytek, tedy 6,5%. 

Osoby samostatně výdělečně činné platí důchodové pojištění celé samy.  

 V důchodovém pojištění se dále uplatňuje princip solidarity. V praxi se tento 

princip projevuje ve způsobu stanovení výše důchodů pojištěnců s vyššími 

příjmy a pojištěnců s niţšími příjmy způsobem, kdy od určité výše se základ pro 

výpočet důchodu redukuje, nezohledňuje se tedy plně.  

 Zároveň se uplatňuje systém průběžného financování, kdy se vybrané pojistné 

průběţně spotřebovává a tím se nevytváří kapitálové fondy. 

 Pro český důchodový systém je charakteristický široký okruh náhradních dob 

pojištění, tzn. dob, za které neplatí pojištěnec pojistné, ale přesto se mu doby 

započítávají do dávek důchodového pojištění. Protoţe má tento princip negativní 

dopad na finanční bilanci systému, byly v roce 1997 schváleny úpravy vlivů 

náhradních dob pojištění. Náhrada příjmů je poskytována např. ve stáří, 

v případě invalidity nebo úmrtí ţivitele. 

 Základní důchodové pojištění je dávkově definované a výpočty důchodů jsou 

dvousloţkové: první sloţka je tvořena základní výměrou a je jednotná pro 

všechny druhy důchodů, druhá sloţka je tvořena procentní výměrou, závislou na 

délce doby pojištění a výši příjmů obdrţených v období potřebném pro přiznání 

důchodu.  
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 Posledním významným prvkem důchodového pojištění je dynamičnost, 

projevující se zejména v aktualizaci částek příjmů pojištěnců při důchodových 

výpočtech prostřednictvím koeficientu všeobecného vyměřovacího základu tak, 

ţe nejsou dány omezující hranice výše důchodů. Zohledňuje určitým způsobem 

obecný mzdový vývoj.
11

 

 

1.2.3 Druhy důchodů 

Z důchodového pojištění, tedy z prvního pilíře jsou poskytovány následující důchody:  

- starobní důchod, 

- invalidní důchod, 

- vdovský a vdovecký důchod, 

- sirotčí důchod. 

 

Od roku 2010 došlo ke změně týkající se invalidního důchodu. V současnosti existuje 

invalidní důchod jako jeden druh důchodů, přičemţ se rozlišuje invalidita prvního, 

druhého a třetího stupně, nikoliv částečný a plný invalidní důchod. 

Dále je moţné rozlišit důchody přímé a odvozené. Za přímé povaţujeme ty, jeţ se 

vyměřují dle doby pojištění a výše příjmů, hovoříme tedy o důchodu starobním a 

invalidním. Druhý typ závisí na procentní výměře přímého důchodu, jeţ pobíral 

zemřelý, a od něhoţ se odvozuje. Proto do této skupiny řadíme důchod vdovský a 

vdovecký a důchod sirotčí.  

 

Stanovení výše důchodu 

Obecně lze říct, ţe výše důchodu, jak jsem jiţ naznačila, je tvořena dvěma sloţkami, 

základní výměrou a procentní výměrou. 

Základní výměra je dána nařízením vlády a je jednotná pro všechny důchody. 

V současné době po nařízení vlády č. 211/2008 Sb., o druhém zvýšení důchodů částku 

činí tato výměra 2 170 Kč za měsíc.  

Procentní výměra důchodu se určuje dle procentní sazby z výpočtového základu 

v návaznosti na získanou dobu pojištění, pokud hovoříme o důchodech přímých (tzn. 

                                                 
11

 PŘIB, J. Kdy do důchodu a za kolik. 2010. s. 11-13 
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starobním a invalidním). Jedná-li se však o důchody nepřímé (tj. vdovský, vdovecký a 

sirotčí), pak se procentní výměra stanoví z procentní výměry důchodu zemřelého. 

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

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

sociálního zabezpečení ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti.
12

 

 

1.2.4 Důchodový věk
13

 

 

Důchodový věk i doba pojištění jsou nezbytné veličiny pro vznik nároku na důchod. 

Důchodový věk je stanoven s rozdíly u ţen a muţů, přičemţ u muţů platí jednotný 

důchodový věk, u ţen se však odvíjí dle počtu dětí, které vychovala. Dalším kritériem je 

rok narození pojištěnce. Důchodový věk se určí podle toho, zda byl pojištěnec narozen 

do roku 1936, dále v období od roku 1936 do roku 1968 nebo zda se narodil po roce 

1968.  

Pro představu uvádím níţe tabulku, v níţ je uveden potřebný důchodový věk pro muţe a 

ţeny narozené po roce 1968.  

 

Tabulka 1: Stanovení důchodového věku u pojištěnců narozených po roce 1968 

a) ţeny 

62 let, pokud vychovaly alespoň 4 děti 

63 let, pokud vychovaly 3 děti 

64 let, pokud vychovaly 2 děti 

65 let, pokud vychovaly 1 nebo ţádné dítě 

 

b) muţi - 65 let 

 

Podle jiných kritérií lze rozlišit ještě obecný důchodový věk a sníţený důchodový věk. 

Při stanovení sníţeného důchodového věku je přitom nutné brát v potaz právní předpisy 

přijaté před účinností Zákona o dani z příjmu, díky čemuţ jsou zachovány výhodnější 

nároky dle těchto předpisů. 

 

                                                 
12

 PŘIB, J. Kdy do důchodu a za kolik. s. 14-16 
13

 tamtéţ, s. 49-53 
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1.2.5 Penzijní připojištění se státním příspěvkem 

Penzijní připojištění se státním příspěvkem tvoří druhý (třetí) pilíř českého 

důchodového systému. Moţnost penzijního připojištění v České republice byla 

vytvořena přijetím zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním 

příspěvkem. Je zaloţeno na občanském principu, v němţ je účast kaţdého dobrovolná. 

Penzijní připojištění si můţe sjednat kaţdý občan starší 18 let s trvalým pobytem na 

území České republiky, příp. bydlištěm na území jiného členského státu EU, 

s penzijním fondem.  

 

Penzijní připojištění je v České republice podporováno formou státního příspěvku. Ten 

je poskytován dle zákona podle měsíční výše příspěvků kaţdého účastníka, přičemţ 

s rostoucí výší se státní příspěvek relativně sniţuje. Kaţdý účastník můţe platit 

příspěvek na penzijní připojištění pouze u jednoho penzijního fondu, čímţ můţe pouze 

jednou čerpat příspěvek od státu. 

 

Sám účastník si nemusí platit částku penzijního připojištění. Je totiţ moţné, aby platby 

penzijního připojištění za účastníka platila třetí osoba. Touto osobou rozumíme 

například zaměstnavatele, pro něhoţ i zaměstnance to znamená výhody. Příspěvky 

zaměstnancům na penzijní připojištění lze zahrnout do daňově uznatelných nákladů, a 

to aţ do výše 3% vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, tedy asi do výše 3% hrubé 

mzdy. Pro zaměstnance je příspěvek na penzijní připojištění od zaměstnavatele 

osvobozen od daně z příjmu aţ do výše 5%. Pokud přispívá zaměstnavatel, nevztahuje 

se státní příspěvek na penzijní připojištění. 

 

V České republice je penzijní připojištění chápáno v kladném smyslu, jako vhodný 

způsob krátkodobého zhodnocení finančních prostředků. Tomu přispěly i dosti snadné 

podmínky určené pro rozjezd penzijních fondů, kdy mohly výplatu zahájit nejdříve při 

dosaţení padesáti let věku klienta. 
14

 

 

                                                 
14

DURDISOVÁ, J. Sociální politika v ekonomické praxi (vybrané problémy). 2005. s. 111-113 
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Penzijní fondy poskytují několik druhů dávek dle volby účastníka. Nejčastěji se jedná o 

tzv. penzi, tedy pravidelnou výplatu peněţní částky pro určitou dobu. Z penzijního 

připojištění se vyplácí starobní penze, výsluhová penze, invalidní penze a pozůstalostní 

penze.  

Dále můţe být z penzijního fondu vyplaceno jednorázové vyrovnání, a to v případě 

ukončení trvalého pobytu účastníka v České republice. Jiným druhem dávek můţe být 

ještě odbytné, představující souhrn všech příspěvků účastníka a podílu na výnosech 

z hospodaření fondu. Účastník v tomto případě obdrţí svoje úspory a zhodnocené 

peníze, avšak bez státní podpory. 

 

Penzijní připojištění se státním příspěvkem má určité výhody, je však nutné upozornit 

také na nevýkonnost a nevýhody tohoto typu spoření. K výhodám obecně patří úspora 

na daních v případě spoření minimální částky nad 500,- Kč měsíčně, státní příspěvek, 

moţnost příspěvků na penzijní připojištění od zaměstnavatele a zhodnocení, které nesmí 

být nikdy záporné, minimálně činí nulu. Tabulka 2 ukazuje, při jakém měsíčním spoření 

je moţné sníţit základ daně, Tabulka 3 ukazuje výši státního příspěvku.
15

 

 

Tabulka 2: Moţnost sníţení daňového základu při určité částce spoření
16

 

Měsíční příspěvek (v Kč) Roční úhrn příspěvků (v Kč)  Snížení základu daně (v Kč) 

500,- 6000,- 0,- 

750,- 9000,- 3000,- 

1000,- 12000,- 6000,- 

1500,- 18000,- 12000,- 

2000,- 24000,- 12000,- 

 

Tabulka 3: Výše státního příspěvku při měsíčním spoření určité částky
17

 

Výše příspěvku účastníka (v Kč) Výše státního příspěvku (v Kč) 

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

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

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

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

500 a více 150 

Pozn.: Platné pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2000 

                                                 
15

 Výhody penzijního připojištění. [online] [cit. 2011-03-08] dostupné z:    

https://www.penzijnipripojisteni.cz/penzijni-pripojisteni/vyhody/ 
16

 tamtéţ 
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 PŘIB, J. Kdy do důchodu a za kolik. 2010. s. 116 
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Záporných stránek má penzijní připojištění několik. K zásadním nevýhodám penzijních 

fondů patří neefektivní a nevýhodné spoření.
18

 V současnosti vyţaduje zákon č. 42/1994 

Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem po penzijních fondech nulové ztráty. 

Tento zákon uvádí, ţe zhodnocení vloţených peněz musí být vţdy minimálně nulové.  

Často proto fondy volí formu investice do dluhopisů či podílových listů a jiných 

cenných papírů tak, aby byla zajištěna bezpečnost a kvalita umístěných finančních 

prostředků. Penzijní fondy mohou dle zákona investovat do:
19

 

„a) dluhopisů, jejichž emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou 

spolupráci a rozvoj nebo centrální banka tohoto státu, a dluhopisů, za které převzal 

záruku členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, 

b) dluhopisů vydaných Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a 

rozvoj nebo Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj nebo jinou mezinárodní finanční 

institucí, jejíž je Česká republika členem, 

c) podílových listů otevřených podílových fondů, 

d) cenných papírů, s nimiž se obchoduje na regulovaném trhu země Organizace pro 

ekonomickou spolupráci a rozvoj, který je povolen příslušným úřadem členského státu, 

e) movitých věcí představujících záruku bezpečného uložení peněžních prostředků, 

kromě cenných papírů, 

f) nemovitostí poskytujících záruku spolehlivého uložení peněžních prostředků a 

sloužících zcela nebo převážně k podnikání nebo bydlení.“
20

 

 

Investice penzijních fondů je dle zákona limitována, fondy musí prokazovat, ţe 

nakoupily či prodaly cenné papíry za nejlepší moţnou cenu na trhu. Proto se také při 

investicích drţí stranou. V případě záporného zhodnocení musí totiţ ztrátu dorovnat ze 

svého. Kromě toho jsou dále omezeny ve sloţení majetku, a to kvantitativně a 

kvalitativně. Kvantitativní limity spočívají v tom, ţe hodnota cenných papírů jednoho 

emitenta obchodovaných na burze nesmí činit více neţ 10% majetku daného penzijního 

                                                 
18

 HOVORKA, J. Penzijní připojištění vám (zatím) na důchod nevydělá. Proč? [online] 2011 [cit. 2011-

03-08] dostupné z: http://www.mesec.cz/clanky/penzijni-pripojisteni-vam-na-duchod-nevydela-proc/ 
19
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20
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fondu, kvalitativní omezení dává fondům zákaz pouţít majetek k zajištění závazků a 

zákaz nakupovat akcie jiného penzijního fondu.
21

 Jak vyplývá z dat Asociace penzijních 

fondů za poslední čtvrtletí roku 2010, investovaly penzijní společnosti jen nepatrně do 

akcií, průměrně 0,8% svého majetku, i podílových fondů.
22

  

Nejvíce investují do státních dluhopisů, viz Graf 1.
23

  

 

 

Graf 1: Sloţení portfolia penzijních fondů za 4. čtvrtletí roku 2010 dle Asociace penzijních fondů 

ČR
24

 

 

Dle informací Českého statistického úřadu a penzijních fondů činí reálné výnosy, tzn. 

nominální výnosy – inflace, za 7 let v průměru nulu.  Viz následující tabulka a graf.
25
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Tabulka 4: Reálné výnosy penzijních fondů za roky 2003-2009 (v %)
26

 

Penzijní fond/rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Průměrné reálné 
výnosy 2003-2009 

Aegon PF -   - -  -  1,7 -2,8 1,1 0 

Allianz PF 2,9 0,2 1,1 0,61 0,2 -3,3 2 0,53 

Axa PF 3,3 0,3 1,8 0 -0,6 -6,3 1 -0,07 

ČSOB PF Progres 4,2 2,5 3,1 -0,2 -0,4 -5,7 0 0,5 

ČSOB PF Stabilita 2,2 1 2,1 0,3 -0,4 -5,9 0,4 -0,04 

Generali PF 2,9 0,2 1,91 1,24 1,3 -4 1,4 0,71 

ING PF 3,9 -0,3 2,3 1,1 -0,3 -6,3 -0,9 -0,07 

PF České 
pojišťovny 3 0,7 1,9 0,8 -0,4 -6,1 0,2 0,01 

PF České 
spořitelny 2,5 0,9 2,13 0,54 0,3 -5,8 0,28 0,12 

PF Komerční 
banky 3,3 0,7 2,1 0,5 -0,5 -5,72 -0,76 -0,05 

Inflace 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1                  - 

Zdroj: penzijní fondy, Český statistický úřad 

 

Zhodnocení penzijních fondů za rok 2010 je obvykle zveřejňováno v měsíci květnu, 

nyní je však moţné jejich výnosy odhadovat. S ohledem na míru inflace, která činila 

v roce 2010 1,5%, jsou výsledky odhadovány následovně:
27

 

 

Tabulka 5: Odhadované reálné zhodnocení penzijních fondů za rok 2010 (v %)
28

 

Penzijní fond/rok 2010 

Aegon PF 0 

Allianz PF 1,5 

Axa PF 0 

ČSOB PF Progres -0,5 

ČSOB PF Stabilita -0,1 

Generali PF 0,6 

ING PF 0,5 

PF České pojišťovny 0,5 

PF České spořitelny 0,5 

PF Komerční banky 0,7 

Inflace 1,5 
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V uvaţovaném druhém pilíři plánované reformy zřejmě nebudeme moci počítat 

s některými výhodami ve smyslu státního příspěvku a výnosů.  Proto je nutné tuto 

situaci řešit, aby bylo dobrovolné vyvedení části peněz lákavé pro všechny.
29

  

 

Jako další nevýhody lze uvést například velmi dlouhou dobu spoření, přičemţ starobní 

penzi mohu mít vyplacenu aţ po dosaţení 60 let věku, minimální manipulaci s penězi, 

neboť peníze uloţené ve fondu mají minimální likviditu. Člověk si sice můţe vybrat 

naspořenou částku i dříve, avšak s podmínkou ztráty, která se nevyplácí.  

 

Jak jsem jiţ uvedla výše, vzhledem k velmi dlouhé vázací době spoření je zhodnocení 

velmi nízké, obvykle se pohybuje okolo půl procenta.  

 

Zároveň vykazují fondy vysoké provozní náklady. Ty jsou spojeny s provizí získanou 

za nového klienta. Vyplacená provize zprostředkovateli penzijního připojištění pak 

sniţuje výnosy ostatním klientům. V praxi se jedná o provizi pohybující se v rozmezí 

300 – 500% z měsíční uloţené částky klienta, a proto tato částka rozhodně není 

zanedbatelná. Tuto situaci dále ztěţuje fakt, ţe klientovi je umoţněno přecházet 

z jednoho fondu do jiného. Tento přestup rovněţ znamená provizi, která vstupuje do 

nákladů příštích období. 

 

V neposlední řadě je nutné zmínit, ţe vklady penzijních fondů nejsou nijak pojištěny, za 

fond nikdo neručí. Lidé se často mylně domnívají, ţe za fondy ručí stát. Penzijní fondy 

v našem státu jsou zejména soukromé společnosti. Můţe se tak jednoduše stát, ţe dojde 

k bankrotu fondu, a proto je třeba dobře si promyslet, kam budeme ukládat naše 

peníze.
30
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1.3 Důchodová reforma všeobecně
31

 

 

1.3.1 Vymezení hlavních problémů a potřebné změny 

V současnosti se neustále setkáváme s problémy sociálního zabezpečení. Starších 

občanů důchodového věku neustále přibývá, a tím se nezadrţitelně zvyšují výdaje na 

důchody. Trendu stárnutí populace čelí všechny vyspělé země. Většina zemí je proto 

nucena řešit důchodový systém a přistoupit na nové důchodové reformy.  

V jednotlivých zemích existují odlišné důchodové systémy, neboť vznikaly v různých 

ekonomických, sociálních, politických, kulturních i historických podmínkách. 

K udrţení určitého stupně správného důchodového systému přistupují země na některé 

základní změny. Jde především o:  

 Zvyšování důchodového věku, který by měl odráţet prodluţující se průměrnou 

délku ţivota 

 Znevýhodňování předčasného odchodu do důchodu s cílem motivovat populaci 

k práci aţ do stanoveného důchodového věku 

 Zvýhodňování pozdějšího odchodu do penze pro občany, jimţ to umoţňuje 

zdravotní stav 

 Zvyšování potřebné doby pojištění s důrazem na postupný pokles státní penze 

 Posílení úlohy dobrovolného pojištění   

Základ úspěchu celého systému by měl vycházet ze tří pilířů, neboť mnohé země 

s fungujícím důchodovým systémem spoléhají právě na takové sloţení.
32

 

V prvním pilíři je částečně zachován systém průběţného financování penzí, kdy se 

ekonomicky aktivní obyvatelstvo podílí na výplatě penze současným důchodcům. 

Určitý podíl sociálního pojištění z hrubé mzdy odchází na účet státu a ten pak poskytne 

penzi. 

                                                 
31
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Z druhého pilíře dostává populace penzi od zvoleného penzijního fondu v rámci 

povinného důchodového systému. Procentní část sociálního pojištění je odváděna na 

účet společnosti, ta jej spravuje a finanční prostředky zhodnocuje. 

Z posledního pilíře můţe občan získat zhodnocené peníze z dobrovolného spoření, 

jedná se zejména o penzijní připojištění, které je velmi podporováno. 

Nelze jednoznačně říct, ţe existuje ideální důchodový systém, přesto se jako nejlepší 

jeví systém v Nizozemsku, Skandinávských zemích, zejména ve Švédsku, viz rozbor 

v dalších kapitolách.
33

 

 

1.4 Důchodová reforma v České republice 

 

V současné době český důchodový systém teprve čeká na zásadní reformu, která by 

alespoň částečně odvrátila reálnou hrozbu v podobě nepříznivé demografické situace. 

 

1.4.1 Tým expertů 

V roce 2005 vznikl tým expertů, kteří se zaměřili na přípravu podkladů pro vytvoření 

budoucí důchodové reformy v České republice. Jeho členy jsou zástupci jednotlivých 

parlamentních stran, v čele s Vladimírem Bezděkem, odborníkem na investice, pojištění 

a penze. Činnost tohoto týmu spočívá v realizaci příprav a návrhů nové penzijní 

reformy tak, aby byl systém finančně udrţitelný v dalších letech. Vládní strany 

vycházejí z mnoha návrhů komise, zejména se jedná o stranu ODS. 
34

 

 

1.4.2 Důvody přijetí nové reformy 

Nutnost penzijní reformy je dána zejména dvěma faktory. Jak jsem jiţ zmínila, velkým 

problémem současné společnosti je stárnutí populace a její růst. Tento faktor souvisí 

s nárůstem vyšších věkových kategorií v závislosti na nízké porodnosti a prodluţující se 
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střední délce ţivota. Tím dochází ke zvyšování věku občanů a dle nejnovějších analýz 

bude i nadále docházet ke zvýšení průměrného věku obyvatel.
35

 

Do roku 2066 se dle prognóz Českého statistického úřadu zvýší průměrný věk obyvatel 

aţ na 49 let a skladba obyvatel dle věkových skupin bude rovněţ vypadat zcela jinak. 

Viz Graf 2 a 3.  

Podobně se bude vyvíjet situace i v jiných státech. V příloze uvádím věkové pyramidy 

za rok 2010 v České republice a Nizozemsku a na srovnání předpokládaný vývoj a 

změnu v roce 2060, kde je zřejmý nárůst obyvatel důchodového věku. 

 

 

                Graf 2: Očekávaný vývoj průměrného věku obyvatelstva do roku 2066
36
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      Graf 3: Očekávaný vývoj počtu obyvatelstva dle hlavních věkových skupin do roku 2066
37

 

 

Další problém navazuje opět na demografickou strukturu. Současný důchodový systém 

je financován průběţně, přičemţ zaměstnanci odvádí pojistné ze svých příjmů a ty 

slouţí k financování současných důchodců. Prodluţující se střední délka ţivota by 

mohla vést k růstu doby pobírání důchodů a tedy vyšším nákladům na důchody, zatímco 

niţší porodnost způsobí pokles zaměstnaných osob a tedy i příjmů odváděných od 

zaměstnanců na důchody. Z toho je patrné, ţe v budoucnu, ale uţ i nyní jsou tyto 

faktory v nerovnováze a mají negativní dopad na financování důchodů. 

Proto celý systém vyţaduje okamţité řešení a návrh takové reformy, která celý systém 

upraví natolik, aby byl dlouhodobě finančně udrţitelný a sociálně únosný.
38

 

 

V současnosti vláda projednává a upravuje návrhy důchodové reformy a pravděpodobně 

se jiţ brzy shodne na jejím základu, a tak by reforma mohla začít fungovat jiţ v roce 

2012. 
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1.4.3 Moţné návrhy řešení dle české vlády 

Existuje hned několik variant návrhů důchodové reformy. Parlamentní strany se přitom 

shodují, ţe hlavní zdroj řešení bude spočívat ve zvýšení současné sníţené 10% sazby 

DPH, a to pravděpodobně na 19%. To by však znamenalo zvýšení cen potravin, léčiv i 

bydlení, avšak na druhou stranu by toto řešení přineslo do státního rozpočtu aţ 46,5 

miliard korun za rok. Rovněţ by mělo dojít ke změnám v oblasti sociálního a 

zdravotního pojištění nebo také moţné zrušení superhrubé mzdy a zavedení rovné daně 

z příjmu.
39

 

Nyní lze konstatovat, ţe strany se shodly na následujícím: 

 Penzijní spoření 

 Zvýšení DPH 

 Sníţení sociálního pojištění za účelem většího spoření 

 Zvýšení důchodového věku
40

 

 

1.4.4 Plánované změny dle nové reformy 

V současné době je jiţ stanovena reforma důchodového zabezpečení a vláda ji jiţ 

nehodlá příliš měnit. Co vlastně ale nová reforma pro občany přichystá? Změn bude 

hned několik. Nová reforma by měla začít platit jiţ od následujícího roku. Zásadním 

podkladem celé reformy bude tzv. princip opt - out, coţ znamená, ţe stát vyvede část 

peněz ze státního systému důchodů do soukromých penzijních fondů a lidé budou muset 

spoléhat ve stáří především sami na sebe.  

 

Lidé však mají moţnost vybrat si, zda vyuţijí systém opt – out nebo budou pokračovat 

v systému stávajícím, a to nejpozději do věku 35 let. Stávající systém je zaloţen na 

odvádění 28% hrubé mzdy zaměstnance na důchodové pojištění. Pokud se lidé 

rozhodnou pro variantu opt – out, bude odváděno na důchod 25% hrubé mzdy a 3% 

budou odváděna do penzijních fondů. Do penzijních fondů však přispívá i zaměstnanec 

2% hrubé mzdy. Zda si bude občan moci odečíst z daňového základu tato 2%, která 
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vloţí do penzijního fondu, se prozatím neví. V důchodu to bude tedy vypadat tak, ţe 

kaţdému, kdo přistoupí na tento systém, bude vyplácet důchod jak stát, tak penzijní 

fond. 

Peníze, které si kaţdý naspoří na penzijním fondu, budou vypláceny v podobě doţivotní 

renty. Nelze tyto prostředky vyplatit jednorázově, protoţe je nutné, aby byl zachován 

postupný přísun peněz pro všechny občany. Mohlo by totiţ dojít k tomu, ţe občan by 

naspořené prostředky utratil a po zbytek ţivota by spoléhal pouze na nízký důchod od 

státu.  

 

Otázkou také zůstává dědění naspořených prostředků. Vláda stanovila, ţe peníze na 

důchod vloţené do fondů lze dědit. V praxi to můţe vypadat tak, ţe pokud člověk zemře 

ještě před odchodem do penze, bude jeho naspořená částka předmětem dědického 

řízení. Bude moţné zdědit také částku po příjemci penze, avšak záleţet bude na formě 

výplaty, kterou si důchodce vybral. Existují tři moţnosti, jak lze vyplácet naspořenou 

částku. První variantou je výplata doţivotní, u níţ naspořené peníze nelze dědit. Druhá 

moţnost upravuje doţivotní rentu o sjednanou výplatu penze pozůstalostní pro manţela 

či manţelku maximálně po dobu tří let.  Poslední variantou je renta sjednaná na dobu 20 

let. Zemře-li člověk během této doby, pak bude dědicovi vyplácena stejná částka po 

dobu uplynutí této doby.
41

 

 

Přestoţe nový systém zavádí povinné penzijní fondy, v platnosti zůstává i dobrovolný 

systém penzijního připojištění se státním příspěvkem, kam si lidé rovněţ odvádějí určité 

částky na důchod a stát jim dle výše vkladu na spoření přispívá. Na rozdíl od 

současnosti, kdy penzijní fondy mohou vynést v nejhorším případě člověku nulu, nový 

systém můţe být i prodělečný.   

 

Významnou změnou bude zvýšení a sjednocení DPH na 20%. To státu přinese mnoho 

peněz neţ je třeba k financování důchodové reformy. Vláda odhaduje náklady spojené 

s důchodovou reformou asi na 26 miliard korun včetně vyšší daňové slevy na děti, 

zatímco výnosy z DPH jsou odhadovány nejméně na 58 miliard korun za rok. Zbytek 
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bude čerpán ke sníţení deficitu důchodového účtu státního rozpočtu. Ke zdraţení a 

změně DPH na 20% dojde například u většiny potravin, léčiv, hromadné dopravy, 

nealkoholických nápojů, dětských plen, autosedaček, ubytovacích sluţeb, vody, tepla aj. 

Sníţená sazba, která činí 10%, bude stále existovat, avšak pouze u níţe uvedených 

základních potravin: 

 Brambory 

 Chleba 

 Mléko 

 Zelenina v syrovém stavu 

 Ryby 

 Dětská mléčná výţiva 

 Potraviny pro diabetiky a bezlepkovou dietu 

 

Pozitivní je kompenzace pro důchodce a rodiny s dětmi, jeţ mají zmírnit dopady 

sjednocené sazby. Na dítě vzroste daňová sleva ze současných 11 tisíc na 14 tisíc za 

rok.
42

 

 

Nový systém výpočtu důchodů postihne občany odcházející do penze od letošního října. 

Asi 70% lidí bude mít niţší výměr neţ ti, kteří odcházejí do penze nyní. Jak uvedl 

ministr Drábek, důchody by však fakticky klesnout neměly, pokles by měla vyváţit 

valorizace. Ta by měla nově probíhat automaticky bez zásahů vlády. Hovoříme o tzv. 

malé důchodové reformě, která reaguje na nález Ústavního soudu, který nesouhlasil 

s nízkými důchody u lidí s vysokými příjmy. U 10% lidí s nejniţšími příjmy (do 10900 

korun) zůstanou penze stejné a u zbylých 20% lidí s nejvyššími příjmy (nad 36000 

korun) naopak penze vzroste, a to přibliţně o 2%. Základ výpočtu důchodu u lidí 

s nejvyššími příjmy by se měl zvýšit z trojnásobku na čtyřnásobek průměrné mzdy. 

Zvyšování důchodů by mohlo nastat také v případě, pokud by růst cen a třetina růstu 

reálných mezd dosáhla v součtu alespoň 2% ročně. Pak by byla moţná valorizace o 
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100% růstu cen a třetinu růstu reálných mezd. Poslední valorizace proběhla v lednu 

2011 a zvýšila průměrný důchod o 371 korun.  

 

Nová reforma dále upravuje podmínky pro krácení předčasných penzí nebo podmínky 

pro pozůstalostní důchody.
43

 

 

 „Novela také sniţuje stropy pro placení sociálního pojištění ze šestinásobku průměrné 

mzdy na čtyřnásobek.“ Tento pokles by měl sníţit dopad na téměř všechny důchodce 

s průměrnou penzí.  

 

1.4.5 Názory veřejnosti i expertů 

Co si o nové reformě myslí občané České republiky? Podle výzkumu společnosti Ipsos 

Tambor, který byl proveden v září roku 2010, souhlasí s novou reformou asi 81% 

populace, z největší části podporují reformu muţi a lidé s vysokými příjmy. Dále asi 

54% obyvatel podporuje nový systém opt – out. Jak se ale ukázalo, lidem chybí 

informace o chystaných změnách v rámci důchodové reformy. Dle 73% populace České 

republiky by měl být důchod odstupňován dle výše příjmu. Za pěkný důchod přitom 

lidé v průměru povaţují částku v rozmezí 14 – 16 000 korun. Se zvyšujícími se nároky 

na důchod zároveň roste obava ze sniţování ţivotní úrovně. Výzkum dále prokázal, ţe 

na stáří spoří pouze 60% populace, z čehoţ nejvíce spoří lidé nad 45 let, výrazně méně 

pak spoří mladí lidé do 24 let věku. Tito nepovaţují spoření za nutné a kromě toho jim 

na spoření nezbývají peníze.
44

  

 

Experti zkoumali, kolik si lidé musejí ročně uloţit, aby získali na důchodu alespoň 70% 

mzdy. Podle studie společnosti Deloitte vyplývá, ţe průměrný obyvatel České 

republiky, který odejde do důchodu v letech 2011 - 2051 by si měl ročně odkládat 

přibliţně 115 000 korun, aby nedošlo k poklesu jeho ţivotní úrovně. Cílem výzkumu 

bylo porovnat evropské země a zjistit, kolik by bylo třeba naspořit na důchody. Česká 
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republika je na tom ve srovnání s některými vyspělými zeměmi mnohem lépe, její 

schodek činí 25 miliard eur. Současná generace lidí ve věku 30 let by si měla na důchod 

odkládat jiţ nyní kaţdý rok zhruba 32 500 korun, kaţdý padesátiletý občan, který 

doposud nespořil přibliţně 100 000 korun.
45

  

 

Plánovaná reforma se setkává s kritikou Mezinárodního měnového fondu, který uvedl, 

ţe reforma neřeší potíţe s financováním budoucích penzí a doporučuje obnovení 

veřejných financí. Naopak ale souhlasí s prodluţováním důchodového věku. Nová 

reforma obohatí důchodový systém o druhý pilíř, tedy spoření do soukromých fondů, 

jehoţ účinnost je dle MMF omezena dobrovolností. Spoření do fondů se tak vyplatí 

lidem s platem vyšším neţ 23 000 korun. Níţe uvedená tabulka uvádí výši penze při 

spoření v soukromých fondech o určitém platu v jednotlivých letech.
46

 

 

Tabulka 6: Penze při spoření v soukromých fondech
47

 

                  údaje jsou měsíční (v Kč) 

Důchod/Plat 10 000 20 000 30 000 50 000 80 000 

Rok 2012 9 053 10 782 12 753 16 183 21 331 

Rok 2022 9 055 10 970 13 117 16 918 22 623 

Rok 2032 9 058 11 157 13 481 17 653 23 915 

Rok 2042 9 060 11 345 13 845 18 389 25 208 

Rok 2052 9 063 11 532 14 208 19 124 26 500 

Zdroj: Návrh penzijní reformy 

 
Poznámka: Penze roku 2012 se počítají podle ,,malé penzijní reformy", která začne platit v říjnu 2011. Vliv ,,velké penzijní 

reformy" se na nich tedy neprojeví. Kdo nevyuţije opt-out do soukromých fondů, tomu zůstanou penze na úrovni roku 2012 

i později. Důchod v roce 2052 předpokládá, ţe penzista platil soukromých fondům plných 40 let. 

Tabulka počítá s cenami na úrovni roku 2012.  
 

Jak dokládá Tabulka 6, se zvyšujícím platem roste výše budoucí penze. Nelze však říct, 

ţe rozdíl dvojnásobného platu znamená stejný rozdíl v konečné výši penzí. Tento stav je 

zřetelný při srovnání platu ve výši 10 000 a 20 000 Kč. Skutečný rozdíl činí v roce 2012 

celkem 1729 Kč, zatímco v roce 2052 bude činit rozdíl 2469 Kč. Při spoření do 

soukromých fondů se bude výše penzí i rozdíl daný platem postupně zvyšovat. Nejhůře 
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na tom budou lidé s průměrným výdělkem 10 000, kde se penze prakticky nemění, 

zvýšení je zanedbatelné.  

 

1.5 Důchodové systémy ve vybraných zemích světa 

 

1.5.1 Důchodový systém v Chile 

Chile je v rámci penzijního systému výjimečným příkladem. V minulosti, do roku 1981, 

fungoval důchodový systém pouze na prvním pilíři a byl tedy průběţně financován. 

V letech 1979 - 1980 vytvořila skupina ekonomů návrh nové reformy, spočívající 

v přechodu od průběţně financovaného systému (PAYG) na plně fondově financovaný, 

příspěvkový systém. Reforma byla uskutečněna bez dlouhých odkladů rok poté, za 

autoritativní vlády Pinocheta. Důsledkem je privatizace penzijního systému a obnova 

soukromovlastnických práv v oblasti hornictví.  

Jaké ale byly důvody vzniku nové reformy? Chile se nelíbilo odvádění části příjmů do 

penzijního systému průběţného financování. Novou reformou se příjmy akumulují na 

individuální účty a pracující osoby mají větší prospěch z dlouhodobého zhodnocování 

svého jmění. Toto řešení má za následek mj. sníţení majetkové nerovnosti a úzce 

souvisí s ochranou vlastnických práv i svobody občanů.  

Tři pilíře systému jsou rozvrţeny následovně. První pilíř je sloţen ze dvou vládních 

programů, zaměřených na nejstarší osoby důchodového věku a navazuje na pilíř druhý. 

Zároveň plní redistribuční funkci občanům důchodového věku a pojištění, zajišťuje 

podpůrné penze občanům v důchodovém věku, kteří ţijí na pokraji chudoby a nespoří, 

minimální penze pro občany v důchodovém věku, účastnící se příspěvků do penzijního 

pojištění. Druhý pilíř zahrnuje jednak soukromý sektor penzijních fondů, obsahuje 

individuální důchodové účty a je systémem definovaných příspěvků. Druhý pilíř je jiţ 

silně regulován vládou a účastníci jsou motivováni minimální zárukou penze, coţ je 

podpora k úsporám financována vládou. Třetí pilíř zahrnuje dobrovolné spoření včetně 
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daňových stimulů, jimiţ vláda chce upoutat a povzbudit účastníky k zapojení se do 

systému dobrovolného spoření.
48

  

V praktickém ţivotě vypadá systém tak, ţe kaţdý pracující člověk si spoří na 

individuální důchodový účet. Zaměstnavatel je povinný odvádět za svého zaměstnance 

13% hrubé měsíční mzdy na důchodové pojištění, vklad na individuální důchodový 

systém činí 10% a zbývající 3% plynou na penze pozůstalostní a invalidní, případně 

jsou z nich hrazeny administrativní poplatky. Podíl z hrubé mzdy můţe pojištěnec sám 

navýšit, a tím si zajistit vyšší budoucí důchod nebo dosáhnout dřívějšího odchodu do 

penze. Stejnětak je moţné, aby zaměstnavatel přispíval na individuální důchodový účet 

zaměstnance. 

Nová reforma se týkala všech zaměstnanců, vstupujících na trh práce nově po roce 1981 

a pro které byla reforma povinná. Pro osoby samostatně výdělečně činné a osoby jiţ 

pracující byla účast na reformě dobrovolná a mohli si zvolit systém, v němţ budou 

pokračovat. 

 

Reforma přinesla nové chápání důchodového věku. Kaţdý se můţe dobrovolně 

rozhodnout, kdy odejde do penze, v případě dostatečně naspořených prostředků na svém 

individuálním účtu. Zákon stanovuje důchodový věk pro muţe na 65 let, pro ţeny na 60 

let s tím významem, ţe stát garantuje nárok na minimální důchod. 

Nashromáţděné úspory na individuálních důchodových účtech pracujících spravují 

soukromé akciové společnosti AFP. Kaţdý je o stavu svého účtu pravidelně informován 

a můţe si tak zkontrolovat výnosy fondu, do něhoţ investuje.  

 

V současnosti nabízí společnosti 5 typů fondů, z nichţ si můţe účastník vybrat takový, 

který odpovídá jeho preferencím v určitém období ţivota. Mladší zástupci si vybírají 

často fondy s vyšší mírou rizika, avšak větším očekávaným výnosem, zatímco starší 

občané před důchodem volí fond s niţší mírou rizika a tedy i niţším očekávaným 

výnosem a niţším zhodnocením. Při investičních rozhodnutích se společnosti řídí limity 

u jednotlivých druhů fondů v závislosti na míře rizika. 
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Reforma své cíle splnila, přesto se však setkává i s kritikou. Ve srovnání s důchodovými 

systémy Evropy, vykazuje chilský důchodový systém poměrně nízkou 60% účast 

způsobenou jednak nepovinnou účastí osob samostatně výdělečně činných, jednak 

vysoké úrovni minimální mzdy, odlišnými socioekonomickými či pracovněprávními 

podmínkami.  Dále se systém setkává s kritikou v souvislosti se znevýhodněním ţen 

v tom smyslu, ţe ţeny odchází do důchodů dříve neţ muţi, mají delší naději na doţití a 

tím, ţe pobírají menší mzdu, naspoří na svůj individuální účet méně prostředků. 

Následkem toho pobírají i menší důchody, které jsou rozpočítány na delší dobu 

strávenou v penzi. 

 

Přestoţe je Chilská důchodová reforma mnohdy kritizována, je příkladem úspěšného 

fungování celého systému a zajištění důchodů pro občany. Stala se inspirací pro několik 

zemí Evropy včetně Slovenské republiky, které z ní vychází při plánování reforem. Po 

zavedení reformy Chile následovaly další latinskoamerické státy.
49

  

 

1.5.2 Důchodový systém v Maďarsku 

Maďarský penzijní systém prodělává v současnosti velkou změnu, která tamější občany 

doslova šokuje. Od roku 1998 byl maďarský důchodový systém tvořen dvěma pilíři, 

přičemţ druhý pilíř se skládal ze soukromých fondů, zaloţených na povinné účasti 

pracujících lidí v pracovním procesu po 1. 7. 1997 a na dobrovolné účasti pracujících do 

37 let. Do tohoto pilíře přispívali pouze zaměstnanci. Vláda nyní ruší reformu, která 

zemi způsobila velké dluhy.
50

 

 

Dvoupilířový systém zůstane v základě zachován, dojde však ke změně soukromých 

fondů na dobrovolný základ, který bude připojištěním. Občané se musejí rozhodnout, 

zda své peníze převedou ze soukromých fondů do fondu státního. Pokud tak střadatelé 

neučiní, budou mít o 70% niţší penze vypočítané z příjmů po lednu 2011. Státní systém 
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bude oddělovat příspěvky zaměstnavatelů ve výši 24% z mezd, zajišťující prostředky k 

vyplacení současných výdajů na důchody, od příspěvků zaměstnanců ve výši 10%. 
51

 

 

V současnosti se na soukromých penzijních účtech nachází v přepočtu asi 270 miliard 

korun. Návrat klientů soukromých penzijních fondů do státního fondu chce vláda vyuţít 

na pokrytí prohlubujícího se státního dluhu. Maďaři tak zaţívají velkou nejistotu 

ohledně úspor a penzí a odborníci předpokládají, ţe drtivá většina skutečně přejde do 

státního fondu, neboť nechce ztratit 70% svých penzí. O maďarské reformě se tak často 

hovoří jako o znárodnění úspor, jimiţ chce vláda sníţit státní deficit. Ekonomové se 

domnívají, ţe to není dlouhodobé řešení a zajisté to nepřinese ani stabilitu maďarskému 

rozpočtu. Reforma bude mít negativní dopad na celou burzu cenných papírů, která nyní 

patří k nejrychleji klesajícím trhům světa.
52

  

 

1.5.3 Důchodový systém ve Švédsku 

Švédsko patří k typickým představitelům skandinávského modelu důchodového 

zabezpečení. Důchodový systém je zaloţený na dvou pilířích a dlouholetou tradici zde 

má dobrovolný soukromý penzijní plán, jeţ pokrývá přes 90% všech pracujících. Jedná 

se především o fondy zaměstnavatelské, které vychází z dohod mezi zaměstnavateli a 

odbory. Základem švédské reformy, zavedené v roce 2000, bylo vytyčení 4 cílů, 

spravedlnosti, transparentní redistribucí prostředků, finanční stabilitou a vytvořením 

finanční úspory, spravované privátními finančními institucemi. Začátek nové reformy 

ve Švédsku byl podpořen mj. dobrými podmínkami, jako například vyspělou 

ekonomikou, dobrou úrovní důchodů, existencí naplněných rezervních fondů i 

výborným technickým zázemím země.
53

  

První pilíř tvoří příspěvkově definovaný systém NDC a je financován na principu 

PAYG, tedy průběţně. Druhý pilíř je fondově definovaným systémem FDC, představuje 

kapitálové důchodové spoření, coţ znamená, ţe si občané ukládají své úspory na penzi 

u penzijních fondů. Oba systémy jsou povinné. 
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Celkem se do systému odvádí příspěvky ve výši 18,5% z hrubé mzdy, polovinu přitom 

platí zaměstnavatel a druhou polovinu zaměstnanec. Pouze 2,5% odvodu pojistného je 

určeno pro povinné spoření, zbylých 16% je odvedeno do NDC systému.  

 

Věk pro odchod do důchodu je ve Švédsku stanoven na 65 let, přičemţ existuje moţnost 

odejít do penze i předčasně v 61 letech, musí se však počítat s redukcí dávky. Moţné je 

i prodlouţení důchodového věku na 67 let.
54

  

 

1.5.4 Důchodový systém na Slovensku 

Také naši východní sousedé přešli na reformu důchodového zabezpečení. V roce 2005 

prodělal původní systém velké změny. Celý důchodový systém je zaloţen na třech 

pilířích. Důvod nutnosti zavedení nového řešení v oblasti důchodů byl opět vyvolán 

demografickými prognózami s tím, ţe na důchod jednoho penzisty se budou během 30 

let skládat dva ekonomicky aktivní lidé.
55

 

 

První pilíř představuje příspěvkově definovaný systém PAYG a je zajišťován Sociální 

pojišťovnou. Hlavním úkolem je zabezpečení důchodového a nemocenského pojištění, 

přičemţ důchodové pojištění lze dále rozlišit na starobní a invalidní pojištění. Nárok na 

pobírání starobního důchodu vzniká občanovi při splnění dvou podmínek, při dovršení 

důchodového věku, který je v současnosti stanoven pro obě pohlaví na 62 let, a zároveň 

při spoření nejméně 15 let na důchodové pojištění. Do budoucna lze však předpokládat 

zvyšování potřebného důchodového věku. Nyní tvoří starobní důchod asi 45% 

průměrné hrubé mzdy, v České republice je to pouze 38%.
56

 

 

Druhý pilíř tvoří fondy spravované důchodovými správcovskými společnostmi. Celkové 

odvody činí 18% sociálního pojištění. Pro vstup do druhého pilíře se mohli občané 

rozhodnout do poloviny roku 2005 a lidé, kteří začali pracovat po 1. lednu 2005, byli do 
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tohoto pilíře zařazeni automaticky. Kaţdý účastník odvádí do druhého pilíře 9% hrubé 

mzdy, zbylých 9% plyne do prvního pilíře.
57

 Spořitelé přitom mohou ukládat prostředky 

ve třech fondech, růstovém, vyváţeném a konzervativním, jeţ mají zajistit kapitálovou 

sloţku důchodového systému. Růstový fond, ač nejrizikovější, můţe být zároveň 

nejvýnosnější. Můţe tvořit aţ 80% akcií a je určen pro občany, kterým chybí do 

důchodu více neţ 15 let. Vyváţený fond můţe být tvořen aţ z padesáti procent akciemi, 

musí však tvořit alespoň 50% dluhopisů či vkladů v bankách. Mohou do něj ukládat 

prostředky lidé, kterým do důchodového věku chybí více neţ 7 let. Konzervativní fond 

je tvořen ze sta procent dluhopisy a vklady v bankách. Tento je určen pro občany, jimţ 

do důchodu schází 7 let.
58

 Peníze nastřádané na osobních účtech společnosti investují 

s cílem jejich zhodnocení. Fondy musí zaručit svým klientům minimální zhodnocení 

vypočtené dle průměrných výnosů konkurenčních fondů. Podmínkou je mj. investování 

alespoň padesáti procent peněţních prostředků na domácím kapitálovém trhu.
59

 

 

Jako doplňkový systém slouţí na Slovensku třetí pilíř. Kaţdý člověk se můţe 

dobrovolně rozhodnout, zda si bude spořit další prostředky. Přitom se můţe rozhodnout 

pro doplňkové důchodové spoření, investiční nebo kapitálové ţivotní pojištění, případně 

spořit v podobě účelových investic. Systém dobrovolného spoření je navíc podporován 

státem a při splnění určitých podmínek je moţné uplatnit si daňové zvýhodnění.
60

 

 

Pokud se občan rozhodne pro zapojení do druhého pilíře, obdrţí starobní důchod ze 

dvou zdrojů, část od Sociální pojišťovny, část z vlastních peněz naspořených na 

osobním důchodovém účtu. Výše penze z prvního pilíře se bude odvíjet od počtu 

odpracovaných let, velikosti příjmů za celý ţivot, a dle vývoje slovenské ekonomiky. Za 

období, po které občan přispíval prostředky do obou pilířů, bude důchod z prvního pilíře 

sníţen o polovinu a nahrazen důchodem z pilíře druhého. Důchod z druhého pilíře pak 
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bude odvozen v závislosti na celkovém zhodnocení peněz na osobním důchodovém 

účtu.
61

 

 

Původní opěvovaná reforma Slovenska našla po pěti letech svá úskalí. Lidé, kteří po 

zavedení reformy vstoupili do druhého pilíře, v něm měli zůstat aţ do důchodu. Tato 

situace byla narušena jiţ dvakrát, kdy vláda vyzvala občany, aby přestoupili zpět do 

prvního pilíře. Kromě toho značně omezila moţnosti investic důchodových 

správcovských společností, které tak přicházejí o moţnosti zhodnocení a nemohou 

zajistit spokojenou penzi svým klientům. Vláda vysvětlila své počínání například 

argumenty týkající se mizivé výnosnosti penzijních fondů, způsobené finanční krizí. 

Navíc, kdyţ na počátku vyčlenila 65 miliard slovenských korun, počítala s tím, ţe 

pokryjí výpadek příjmů Sociální pojišťovny z pojistného placeného soukromým 

fondům. Tento stav ale dlouho nevydrţel a brzy se první pilíř potýkal s ohroţením 

deficitu.
62

 

 

V současnosti Slovensko projednává některé nové změny systému, například moţnost 

zvyšování výnosů druhého pilíře.   

 

1.5.5 Důchodový systém v Nizozemsku 

Penzijní systém v Nizozemsku je zaloţen na dvou hlavních pilířích. První z nich se 

skládá ze státního důchodu (AOW), druhý pilíř tvoří zaměstnanecké důchodové 

pojištění.  

 

Státní důchod charakterizující první pilíř představuje rovnou sazbu penze z veřejného 

důchodového pojištění, zabezpečující minimální potřebné dávky. Ţenám i muţům 

mohou být vypláceny dávky od věku 65 let, přitom plnou penzi je moţné čerpat po 50 

letech pojištění. Pokud je doba pojištění menší, dochází k redukci penze o 2% za kaţdý 
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chybějící rok. Plná dávka činí v současnosti 70% minimální mzdy. Tato výše je značně 

nevýhodná, protoţe minimální mzda se od roku 1981 prakticky nezvyšuje. Problémem 

můţe být nedostatek peněz na financování pilíře. Pojištěné osoby odvádí do systému 

14,55% mzdy, zatímco zaměstnavatelé neplatí nic. To je také důvod, proč chybí peníze 

na financování systému. Z uvedeného vyplývá, ţe nizozemský státní důchod je opravdu 

velmi nízký.  

 

Nizozemci důkladně myslí na zabezpečení ve stáří, a proto většina z nich, aţ 95% 

zaměstnanců, spoří do zaměstnaneckých fondů. Tyto zastupují druhý pilíř 

nizozemského důchodového systému. Z 83% jsou důchody vypláceny právě z těchto 

fondů.
63

 V Nizozemsku existuje okolo 700 fondů, přičemţ většina zaručuje minimálně 

70% výši důchodu vzhledem k průměrné dosavadní mzdě.
64

 Více neţ 90% 

zaměstnavatelů přispívá část pojistného (2-3%) svým zaměstnancům do fondů, které 

tyto vloţené prostředky zhodnocují prostřednictvím finančních trhů. Pouhých 10% 

zaměstnanců nemá takové výhody a musí se zabezpečit zcela samo. 
65

 

 

Penze seniorů se značně liší v závislosti na velikosti výdělku během aktivního ţivota. 

Jedná se o důchody privátní, vyplácené zaměstnaneckými fondy, které mohou být 

spravovány jednak zaměstnavatelem, zejména u velkých společností, jednak externími 

manaţery, například bankami, pojišťovnami. Celkově patří druhý pilíř nizozemského 

penzijního systému k nejrozvinutějším na světě, a přestoţe není ze zákona povinný, 

občané do něj dobrovolně ukládají prostředky s cílem dosaţení určité hodnoty 

budoucích důchodů. Kromě toho jsou pojištěnci dobře chráněni, na činnost fondů 

dohlíţí Nizozemská pojišťovací komora.
66

 Jako jedni z mála si však spoří do 

soukromých fondů více neţ dostanou v budoucnu od státu. 
67
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Hrubá penze v současnosti dosahuje 948 Euro na 1 člověka, je nutno však počítat se 

zdaněním důchodů.
68
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 
 

Pro svou analytickou část jsem si zvolila studium a analýzu nizozemského penzijního 

systému, který je dle odborníků světových bank povaţován za nejlepší na světě, a 

analýzu penzijního systému ve Švýcarsku, které se významně odlišuje od ostatních 

evropských zemí v mnoha oblastech, zejména právě v oblasti ekonomiky či nezávislého 

postavení.  

 

2.1 Analýza nizozemského penzijního systému  

 

2.1.1 Silné stránky nizozemského penzijního systému 

Nizozemský důchodový systém funguje velmi dobře zejména díky kladnému přístupu 

občanů. Vzhledem k tomu, ţe lidé chápou svou roli v penzijním systému velmi váţně a 

svědomitě, patří ţivotní úroveň nizozemských penzistů k nejvyšším na světě.   

 

Pozitivem je vysoká účast zaměstnavatelů na penzijním systému. Umoţňují 

zaměstnancům spořit do zaměstnaneckých fondů a ty v době důchodu vyplácejí největší 

část penze. Přes 90% zaměstnanců má zřízeno firemní důchodové pojištění.  

 

Tím, ţe zaměstnanci spoří do soukromých zaměstnaneckých fondů, dochází k redukci 

závislosti na státní penzi. Systém se jeví do budoucna při stávajících podmínkách jako 

dlouhodobě udrţitelný. Dokonce je spočítáno, ţe i příští generace důchodců by měla mít 

penzi stejně vysokou jako současní důchodci.
69

  

 

Prostředky uloţené do soukromých důchodových fondů činí aţ 150% HDP, coţ 

vykazuje pozitivní stav. Fondy si vedou velmi dobře a se zvyšujícím se majetkem se 

zvyšuje i jistota ekonomiky plnit své závazky vůči klientům v podobě plateb 

v budoucnosti.  
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Jak jsem jiţ uvedla výše, státní penze jsou velmi nízké a bez druhého pilíře by systém 

zkolaboval. Díky tomu je systém velmi dobře nastaven a umoţňuje úlevu pro státní 

rozpočet, který není vyplácením důchodů příliš zatíţen.  

 

Vysokými úsporami domácnosti šetří výdaje spojené s penzí, tudíţ ţivotní úroveň 

seniorů není příliš závislá na státní penzi. Státní výdaje na penze jsou nesrovnatelně 

niţší, neţ je tomu v jiných zemích Evropské unie.
70

 V Holandsku jsou ve výši 5% HDP, 

zatímco v Rakousku činí 12,6% HDP, v Itálii 14% HDP
71

, viz tabulka níţe. 

 

Tabulka 7: Veřejné výdaje na penze v zemích OECD (v % k HDP)
 72

 

 

  

Model penzijního systému v Nizozemsku je opravdu velmi dobře promyšlen a 

propracován. Je povaţován za nejbezpečnější a nejvýkonnější, a to nejen vzhledem 

k výši důchodů, která dosahuje aţ úrovně mzdy při dosavadní aktivní práci.
73
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V Nizozemsku se, na rozdíl mnoha států, setkáváme s přímou úměrou příjmů a 

důchodů. To znamená, ţe s rostoucím příjmem se zvyšuje hodnota důchodu.
74

 

 

2.1.2 Investiční strategie penzijních fondů 

Soukromý penzijní fond Holandska má rozsáhlé pokrytí a je nutné zmínit, ţe právě ony 

drţí nejvyšší aktiva v zemích, které jsou členy OECD, celkem 138% k HDP. Na 

porovnání uvádím podíl Velké Británie, kde aktiva penzijních fondů vzrostla na 78% 

k HDP a USA s podílem76% k HDP.
75

  

 

V následující tabulce uvádím, jakou část investují penzijní fondy do konkrétních 

investic. 

 
Tabulka 8: Investice nizozemských penzijních fondů za rok 2008

76
 

Typ Investice v bil. Eur v % 

Akcie 251,7 39 

Dluhopisy 258,4 41 

Nemovitosti 18,5 3 

Komodity 25,2 4 

Ostatní 84,7 13 

Celkem 638,5 100 
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Celkový investovaný kapitál penzijních fondů dle typu investic 
v Nizozemsku v roce 2008
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 Graf 4: Celkový investovaný kapitál nizozemských penzijních fondů v roce 2008
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Jak je patrné z Grafu 4, největší podíl investovaného kapitálu nizozemských penzijních 

fondů zaujímají dluhopisy, které dosahují aţ 41% z celkového kapitálu. Navíc, jak 

můţeme vidět na Grafu 5, investují nizozemské penzijní fondy vysoký podíl do 

dluhopisů v zahraničí, a to přes 80%. Téměř na stejné úrovni se pohybují investice do 

akcií, které činí 39% celkového kapitálu penzijních fondů. I zde převaţují zahraniční 

investice nad investicemi domácími. Malou měrou jsou zastoupeny investice do 

nemovitostí a komodit, oba typy investic jsou přitom obchodovatelné zejména na 

domácích trzích.  

 

Na rozdíl od českých penzijních fondů, nizozemské investují velký podíl kapitálu do 

zahraničí, kde sice podstupují určitá rizika, ale zároveň mohou získat velké zhodnocení. 

České penzijní fondy spoléhají na investice do státních dluhopisů, které zastupují 84% 

všech investic. Ty však zdaleka nepřinášejí takové zhodnocení, jaké by si penzijní 

fondy představovaly, jen za posledních 7 let činí průměrné výnosy českých penzijních 

fondů nulu, coţ není příliš optimistické.    
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 Graf 5: Podíl investic nizozemských penzijních fondů v Nizozemsku a zahraničí v roce 2008
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Kaţdý účastník systému, který pobíral v průběhu ţivota průměrnou mzdu, bude pobírat 

důchod ve výši 88,3% mzdy dosaţené v produktivním věku. Občan, který byl zvyklý na 

poloviční průměrnou mzdu, můţe očekávat v penzi 93,4% této mzdy. Zato člověk 

s dvojnásobkem průměrné mzdy bude pobírat částku ve výši 85,8% mzdy před 

odchodem do penze.
79

 

Počet vychovaných dětí ani doba rodičovské dovolené nemá jiţ vliv na systém. 

Holanďané všeobecně patří k nejspořivějším obyvatelům Evropy a není zvykem, aby 

lidé v důchodu pracovali a přivydělávali si.  

Kromě toho je dokázáno, ţe Nizozemci patří svým ţivotním stylem k nejzdravějšímu 

národu a doţívají se poměrně vysokého věku. Tím pádem pobírají důchod déle, 

důchodu si v průměru uţívají 20 let.
80

  

 

Pro představu uvádím, jak lidé ve vybraných zemích spoří na důchod. 

Tabulka 9: Procentuální zastoupení úspor v jednotlivých pilířích
81
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Z tabulky je patrné, ţe ve všech zemích funguje první, průběţně financovaný systém 

v podobě státního důchodu. Jedná se o daň, kterou pracující lidé odvádí státu aţ do 

doby, kdy odchází do důchodů. U druhého pilíře je situace značně odlišná. 

K účastníkům povinného soukromého pojištění patří pouze Maďarsko, Polsko, 

Slovensko a zmíněné Nizozemsko s nejvyšším podílem z uvedených států. Třetí, 

dobrovolný systém soukromého pojištění, je zaveden v České republice, Itálii, 

Německu, USA a Velké Británii. Jsou zde však i státy, které se spoléhají jen na první 

pilíř, lze jmenovat Francii a Rakousko.
82

  

 

2.2 Analýza penzijního systému ve Švýcarsku  

 

Podobně jako v mnoha ostatních evropských zemích, i ve Švýcarsku proběhla penzijní 

reforma. Důvodem je nepřiměřený demografický vývoj, výše důchodů, ekonomický i 

politický vývoj.
83

 Mne zajímalo, jak si vedou penzisté této nezávislé a ekonomicky 

vyspělé země. 

 

2.2.1 Základní skladba systému 

Vzhledem ke své struktuře je dnes povaţován za jeden z nejlepších systémů, a proto je i 

často doporučován jako vzor státům, které řeší důchodovou reformu. Penzijní systém 

lze charakterizovat jako kombinaci státního průběţného systému a povinného systému 

zaměstnaneckých fondů. Pozitivní stránkou je sociální partnerství mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem a zároveň sociální odpovědnost zaměstnavatelů, kromě toho také 

důraz na individuální odpovědnost občanů.  

 

První pilíř tohoto modelu představuje univerzální státní reţim důchodů, který pokrývá 

jednak stáří, ale také invaliditu nebo ztrátu ţivitele. Jeho cílem je, aby byla pro občany 

zajištěna existence a garantovaná péče. Hlavní úkol spočívá v zabezpečení pokrytí 
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takových ţivotních potřeb, které jsou nezbytné a pro ţivot nedostačující.  Standardní 

věková hranice pro odchod do důchodu je pro muţe stanovena na 65 let, pro ţeny 

v závislosti na datu narození se pohybuje od 62 do 64 let.
84

 Příspěvky do tohoto 

systému jsou povinné pro zaměstnance i zaměstnavatele, přičemţ oba platí 4,2%, 

celkem tedy odvádí do povinného průběţného penzijního systému na starobní a 

invalidní důchody 8,4% z hrubé mzdy.
85

 Tato povinnost se týká výdělečně činných osob 

ve věku od 17 let, pro osoby nevýdělečně činné platí od 20 let. Lze ještě rozdělit první 

pilíř do dvou skupin, plošných a doplňkových dávek, jeţ jsou odvozeny od výše 

příspěvků plátců, v závislosti na tom pak mohou doplňkové dávky vyplatit aţ 20% 

výdělku za celou kariéru.
86

  

 

Druhý pilíř je povaţován za zaměstnanecké důchodové zabezpečení. Povinnost 

přispívat na zabezpečení zaměstnanců se ve Švýcarsku zrodila v roce 1985 a existuje 

doposud. Znamená to, ţe zaměstnavatel musí do fondu přispívat, a to alespoň 50% ze 

souhrnných příspěvků, coţ je asi 7 – 18% ze mzdy zaměstnance. Pro lepší porozumění 

je třeba uvést, jak tato situace funguje v praxi. Nejprve musí zaměstnavatelé zaloţit 

vlastní podnikové penzijní pokladny, v případě menších firem se nabízí moţnost přidat 

se k pokladnám působícím mimo podnik, tzv. sběrným kolektivním nadacím. Majetek 

nashromáţděný v pokladnách spravují zaměstnavatelé i zaměstnanci, kteří k tomu byli 

určeni rozhodovacími orgány. Prioritou je, aby při odchodu do penze byla spolu se 

státním důchodovým zabezpečením zachována pro občany stávající ţivotní úroveň. 

Úspěšné dosaţení tohoto cíle je moţné v případě, ţe plnění z obou pilířů činí alespoň 

60% hrubého příjmu zaměstnance.
87

 Povinný profesní reţim zahrnuje velkou část 

zaměstnanců, osoby samostatně výdělečně činné se mohou do tohoto systému 

fakultativně připojit.
88

 Druhý systém je systémem kapitálovým. Výše vyplácených 

dávek je totoţná s výší příspěvků vloţených do fondu. Stát nepřispívá ţádné příspěvky 

do tohoto pilíře, pouze dodrţuje přísnou kontrolu jeho vývoje a stavu. Z toho je patrné, 
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ţe druhý pilíř je zaloţen pouze na soukromém základě, příspěvky si mohou 

zaměstnavatel i zaměstnanec odečíst od základu daně z příjmu. Lze usoudit, ţe tento 

způsob zabezpečení je důkazem fungujícího sociálního partnerství a spolupráce mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. Dalším pozitivním faktem je nízká míra 

nezaměstnanosti.
89

 

 

Třetí pilíř představuje soukromé důchodové zabezpečení. Je povaţován za doplněk 

k oběma předchozím zabezpečením a záleţí na kaţdém, zda si bude individuálně spořit. 

Nutnost soukromého spoření souvisí zejména s osobami nevýdělečnými, osobami 

samostatně výdělečně činnými a osobami s vysokými příjmy. Ani tento pilíř však není 

předmětem státních příspěvků. Je zaloţen na financování formou kapitálového krytí, 

přesto lze najít nepřímou podporu ze strany státu. Švýcaři rozlišují dva typy 

soukromého zabezpečení, volné a vázané. Vázané zabezpečení spočívá v tom, ţe 

kapitál, který si člověk naspoří, musí slouţit pouze důchodovému zabezpečení a lze jej 

čerpat nejdříve 5 let před dosaţením důchodového věku. Určitou výhodou můţe být 

daňové zvýhodnění. Volné zabezpečení vykazuje ostatní formy soukromého 

zabezpečení, tzn. spoření, finanční investice, ţivotní pojištění apod. S takto naspořeným 

majetkem můţe občan volně disponovat. V rámci volného zabezpečení lze povaţovat 

některé poloţky za daňově uznatelné.
90

  

 

Filozofii Švýcarů lze chápat jako velmi promyšlenou a pozitivní. Řídí se pravidlem, ţe 

člověk, který se zabezpečí na penzi sám, odlehčí povinnost státu v sociální politice. 

Tímto dochází ke sniţování státních výdajů, coţ je velmi pozitivní. Kombinace metody 

průběţného financování a metody kapitálového krytí se jeví jako optimální řešení pro 

dlouhodobou finanční jistotu a stabilitu celého systému.
91

 

 

Výše penze je odvozena od výše výdělku a příspěvků a pohybuje se od CHF 230 (cca 

5 265 Kč) do CHF 460 (10 530 Kč) za týden, minimální penze tedy činí polovinu 

maximální penze.
92
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Podobně jako je tomu v současnosti v České republice, Švýcarsko rovněţ zvyšuje DPH 

kvůli důchodovému systému. Ovšem zcela jinak neţ je plánováno u nás. Zvýšení 

zasáhne potraviny o 0,1%, z 2,4 na 2,5% a zboţí nepotravinového charakteru postihne 

zvýšení o 0,4% na celých 8%. Nelze tedy srovnávat zvyšování sazby u nás se 

zahraničím. Švýcarská vláda však prohlásila, ţe zvýšení daně z přidané hodnoty je 

pouze dočasné a do roku 2017 je třeba navrátit základní sazbu, která činí nanejvýš 

7,6%. Úkolem vlády je hospodaření bez jakýchkoli deficitů.
93

  

 

2.2.2 Investiční strategie 

Nyní bych chtěla analyzovat investice švýcarských penzijních fondů.  

 

Důleţitou otázkou je řešení minimální povinné úrokové sazby, stanovené vládou a 

aplikované příslušnými fondy druhého pilíře na individuální účty pojištěnců.
94

 Jedná se 

o úrokovou míru, která činila na počátku 4%, postupně však byla sniţována.  

 

Naléhavý problém, kterému čelí švýcarský zaměstnanecký systém, je otázka řízení 

investičního rizika. Fondy zvýšily v roce 2000 své investice do akciového kapitálu na 

33% s cílem profitovat z vysoké výkonnosti mezinárodních akciových trhů. Strategie 

medvěda však vedla k velkým ztrátám. Penzijní fondy tak vykazovaly špatné hodnoty, 

coţ způsobilo v roce 2002 pokles majetku pod správou švýcarských penzijních fondů o 

jednu třetinu. Tyto problémy zároveň ztěţoval pokles výnosů dluhopisů pod bývalou 

úroveň pojištění ve výši 4%.  

V důsledku zkolabování finančních trhů v roce 2002 došlo k tomu, ţe poprvé od 

zavedení systému nebylo moţné pokrýt nároky vzniklé uplatněním úrokové sazby, 

proto došlo k jejímu sníţení od roku 2004 na 2,25%.
95

 

Od roku 2008 činí minimální výnos investic 2,75%, v roce 2009 došlo dokonce ke 

sníţení na 2%. 
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Ve Švýcarsku existují kvantitativní omezení investic, které jsou následující: 

 Maximálně 50% do akcií 

 Maximálně 30% do akcií v tuzemsku 

 Maximálně 25% do akcií v zahraničí 

 Maximálně 50% v oblasti nemovitostí 

 Maximálně 75% v oblasti hypoték  

Přitom platí, ţe celkový limit pro zahraniční investice je stanoven na 30%.  

 

Poslední změny týkající se reformy penzijního systému proběhly v roce 2005. Přestoţe 

se situace na akciových trzích zlepšila, zůstává i nadále hlavní problémem řízení 

investičního rizika pro fondy.
96

  

 

Celkové rozloţení investovaného kapitálu penzijních fondů k 31. 3. 2011 lze vidět na 

grafu níţe.  

 

Graf 6: Rozloţení aktiv švýcarských penzijních fondů v období od 2. čtvrtletí 2009 do 1. čtvrtletí 

2011
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Graf 6 ukazuje průměrné procentuální rozloţení aktiv za posledních osm čtvrtletí. 

Procentuální posuny jsou způsobeny výkyvy na finančních trzích a přílivem či odlivem 

finančních prostředků aktivně ze strany penzijních fondů. 

 

Z grafu lze vyčíst, ţe penzijní fondy v průměru nejvíce investovaly do tuzemských 

dluhopisů (dle legendy Bonds CH) a nemovitostí (Real estate), nejméně pak do hypoték 

(Mortgages) a ostatních (Other).
98

 

 

V porovnání s Českou republikou nejsou investice fondů příliš odlišné. Fondy v ČR 

nejvíce investují do státních dluhopisů, a to více neţ 80%, stejně jako Švýcarsko, které 

investuje také největší část do dluhopisů, ovšem jinou měrou. Dle Grafu 6 byla investice 

do dluhopisů za první čtvrtletí roku 2011 celkem 34,4%, přičemţ výrazně převaţují 

tuzemské investice. 

 

Srovnáme-li investice Švýcarska s nizozemskými, zjistíme, ţe se v mnohém podobají. 

U obou převládají investice do dluhopisů a akcií. I zde však existuje znatelný rozdíl, co 

se tuzemských a zahraničních investic týče. Zatímco švýcarské fondy investovaly 

v prvním čtvrtletí roku 2011 celkem 30,1% do akcií, z toho 41,9% v tuzemsku a 58,1% 

v zahraničí, nizozemské fondy investovaly za rok 2008 celkem 39% do akcií, z čehoţ 

celých 88% do zahraničních a 12% do akcií na domácím trhu. Podobně je na tom i 

obrácený poměr u dluhopisů, kdy švýcarské fondy upřednostňují domácí dluhopisy před 

zahraničními, nizozemské přesně naopak.  

 

Pro posouzení výkonnosti švýcarských penzijních fondů slouţí tzv. index penzijních 

fondů, který začal platit v roce 2000 s platností aktualizované investiční směrnice. 

S rostoucími hodnotami roste celková výnosnost fondů. Hodnotíme-li současnost, lze 

říct, ţe v prvním čtvrtletí roku 2011 vykazuje index vzrůst o 0,83%. Hodnoty, které 

byly dosaţeny v lednu i únoru přispěly k pozitivnímu výsledku, zatímco v březnu byl 

zaznamenán mírně negativní trend. První čtvrtletí tohoto roku prozatím vypovídá o 

dobré situaci, kdy index dosahuje lepších hodnot oproti minulému roku. Špatná situace 

byla v období počátku zavedení indexu, přičemţ v letech 2001, 2002 a 2003 se dostal 
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dokonce pod hodnotu 100. Tato situace byla způsobena, jak jsem jiţ uvedla, špatnou 

situací na finančních trzích. 

 

Tabulka 10: Index švýcarských penzijních fondů od 1. 1. 2000 do 31. 3. 2011 

 Zdroj: Credit Suisse
99

 

 

Pozitivní byl trend zejména za poslední dva roky. Kladné výsledky roku 2009 a 2010 

potvrzují pravidlo, ţe vyšší riziko je odměněno vyšší výnosností. Skutečnost, ţe první 

tři negativní měsíce roku 2009 nejsou uvedeny v grafu, vysvětluje prudký nárůst 

návratnosti a pokles rizikovosti. Průměrný roční výnos činil 8,16%, zatímco průměrné 

riziko 4,23% (viz červený trojúhelník v grafu níţe). 
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       Graf 7: Srovnání roční rizikovosti a výnosnosti penzijních fondů od dubna 2009 do března 2011 

      Zdroj: Credit Suisse
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ  
 

Ideální řešení problematiky důchodového zabezpečení prakticky neexistuje. Pokud by 

totiţ existovalo, většina zemí, procházející krizí v oblasti sociální politiky by jistě 

přijala tuto variantu řešení. U jednotlivých důchodových systémů se můţeme setkat jak 

s klady, tak zápory, které ovlivňují jednak situaci v hospodářské oblasti, jednak vývoj 

demografický či politický. 

 

Podobně jako bylo třeba řešit důchodové zabezpečení v mnoha jiných státech, je stav 

s důchody v České republice alarmující a vyţaduje urychlené řešení. Je nezbytné 

zasáhnout a vytvořit novou důchodovou reformu, která bude v praxi přínosná a splní 

svou úlohu.  K tomu, abychom mohli definovat správné kroky nové reformy, je důleţité 

důkladně zkoumat a analyzovat fakta související s ekonomií a demografií.  

 

Dle doporučení světových analytiků patří k nejlepším propracovaným systémům 

nizozemský důchodový systém, který je příkladem dobrého fungování. I já osobně 

s těmito slovy souhlasím, a na základě své analýzy mohu potvrdit, ţe se jedná skutečně 

o zcela odlišný systém neţ v naší republice. Stejný názor zastávám, co se švýcarského 

penzijního fondu týče. 

Dle analýzy obou těchto penzijních systémů jsem se do jisté míry nechala inspirovat a 

dospěla k následujícím návrhům: 

 

3.1 Návrhy pro vládu 

 

 Zachování prvního pilíře  

První pilíř by měl být samozřejmě i nadále zachován jako základní část důchodového 

zabezpečení. Důvodem je, ţe zajišťuje sociální solidaritu a jeho existence je spjata 

s určitou jistotou občanů v důchodovém věku. První pilíř funguje v podstatě ve všech 

státech a není potřeba se od něj odvracet. Naopak si myslím, ţe by nadále měl mít 

prioritní postavení v celém systému. Funguje tak, ţe pracující občané odvádí pojistné na 

důchody svých rodičů a prarodičů. Proto je nutné si uvědomit, ţe investičním 

příspěvkem zde nejsou peníze, ale „děti“. V dnešní době má však tento systém výrazný 
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nedostatek. Tím myslím vyplácení peněz i lidem, kteří během ţivota neměli ţádné dítě. 

Tento problém se neustále prohlubuje, neboť v České republice je stále více takových 

penzistů. Vláda je tak nucena přistoupit na opatření v podobě zvyšování důchodového 

věku, případně sniţování výše dávek. Celý systém se pak jeví jako nespravedlivý, neboť 

postihne nejen bezdětné, ale i rodiny s dětmi. Navrhla bych tedy takové řešení, kdy by 

průběţný první pilíř vyplácel penze pouze lidem, kteří do něj investovali. Budoucí 

důchod klienta bude odpovídat počtu dětí, které vychoval. Dále bych doporučila zavést 

druhý pilíř v podobě penzijních fondů – viz níţe. 

 

 

 Prosazení druhého spořícího pilíře 

Vedle průběţného systému je nutné, aby byl prosazen do české politiky druhý spořící 

pilíř, zaloţený na principu vlastních úspor. Tento model by měl být povinně zaveden 

zejména pro ty z nás, kteří do prvního pilíře nepřispěli dětmi. Hlavním cílem tohoto 

pilíře je dorovnání rozdílů vyplývající z definice prvního pilíře. Pro většinu obyvatel v 

ekonomicky aktivním věku by měla být vzhledem k jejich ţivotní situaci povinná účast 

v obou zmíněných pilířích. To znamená, ţe člověk bez dítěte by měl odvádět příspěvky 

jednak do prvního pilíře, na důchod rodičů, jednak by měl spořit na svou penzi do 

penzijních fondů. Takovému člověku by nakonec byl vyplácen důchod pouze z druhého 

pilíře. Opačný by byl scénář u rodin s dětmi. V okamţiku, kdy zaloţí rodinu a budou 

mít potomka, platba do druhého pilíře se sníţí a s rostoucím počtem dětí bude neustále 

klesat. V případě rodin se třemi potomky bude částka plynoucí do fondů symbolická. 

Z tohoto příkladu je patrné, ţe příspěvky populace se budou v důsledku ţivotní situace 

různě měnit.  

 

Do budoucna by mělo dojít ke zvyšování dobrovolného podílu a většího vyvázání ze 

státní sloţky tak, aby došlo k postupnému vyváţení obou sloţek. Díky tomu by senioři 

mohli pobírat spravedlivou a důstojnou rentu.  

 

Jak vyplývá z analýzy nizozemských důchodů, funguje systém povinného 

zaměstnaneckého spoření velmi dobře. Druhý pilíř zde tvoří hlavní sloţku vyplácených 

penzí. Účastní se jej 95% zaměstnanců, coţ je velmi pozitivní z hlediska zatíţení 

státního rozpočtu. Obyvatelé se tedy spoléhají především sami na sebe a stát povaţují 
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pouze jako doplněk. Díky tomuto přístupu občanů pobírají senioři penzi v takové výši, 

která neohroţuje jejich ţivotní úroveň a i nadále se jeví jako velmi příznivá. To je také 

jeden z důvodů, proč Nizozemci patří k národům s vysokou ţivotní úrovní a pobírají 

jedny z nejvyšších penzí v Evropě. 

 

V České republice je situace zatím zcela odlišná a i v případě zavedení druhého pilíře 

by se od nizozemského systému mírně lišila. Do druhého pilíře bychom rovněţ 

přispívali všichni, avšak s ohledem na počet vychovaných dětí by se toto spoření 

redukovalo.  

Zastávám názor, ţe je určitě lepší investovat více prostředků na penzijní spoření nyní, 

neţ se spoléhat na stát a řešit tuto situaci aţ na to bude pozdě. Hovořím zejména o 

občanech, kteří nepřispívají do prvního pilíře. Musíme si totiţ uvědomit, ţe je situace 

skutečně váţná a v případě ponechání současného systému by mohlo dojít k velkým 

problémům aţ krizi státní politiky a celého vládního rozpočtu.  

 

 Moţnost dobrovolného penzijního připojištění  

Jako doplněk ke zmíněným dvěma pilířům bych ponechala moţnost dobrovolného 

penzijního připojištění, podobně jako je tomu ve Švýcarsku. Jedná se o třetí dobrovolný 

pilíř. Přestoţe v České republice hovoříme o penzijním připojištění se státním 

příspěvkem, nabízené penzijními fondy, musím podotknout, ţe příspěvky od státu jsou 

nízké a málo výhodné. Přesto je moţné uplatnit si na připojištění daňové zvýhodnění 

v případě spoření v určité poţadované částce.  

 

Já osobně mám penzijní připojištění zřízeno od 18 let. V současnosti tedy činí doba 

mého připojištění 5 let, přičemţ za tuto dobu byla výnosnost fondu, u něhoţ spořím, 

nulová. Na druhou stranu jsem ale ráda, ţe jsem začala spořit na důchod alespoň touto 

cestou. Na srovnání mne přitom zajímalo, jak jsou na tom se spořením a otázkou 

problematiky moji vrstevníci. V převáţné většině jsem se dověděla, ţe na penzi mí 

spoluţáci a kamarádi nyní vůbec nepomýšlí a ţádné připojištění nemají. To mne také 

utvrdilo v přesvědčení, ţe by bylo dobré se s celou situací seznámit a najít vhodné 

řešení.  
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 Zvýšení motivace občanů ke spoření 

S otázkou povinného spoření úzce souvisí vhodná motivace občanů s přesvědčením, ţe 

zvolili správnou cestu. Stejně, jako je tomu v Nizozemsku, vše je záleţitostí lidí, kteří 

by měli mít zájem na tom, aby měli spokojené důchodové období. Lidé by měli být 

správně motivováni k tomuto kroku a chtít se aktivně podílet na spoření. Zároveň si 

myslím, ţe často lidé nerozumí plánům, jeţ chystá vláda, a proto se setkáváme jen 

s přílišnou kritikou ze strany občanů. Pokud by však byli více seznámeni s účinky a 

efektivností, troufám si říct, ţe by mnozí svůj názor vůči reformě změnili. Vládě bych 

tedy doporučila učinit nejdříve kroky k tomu, aby byla veřejnost s celou problematikou 

důkladně seznámena a mohla se aktivně zapojit do systému s představou své budoucí 

penze.  

 

 Splnění potřebné doby pojištění a důchodového věku 

K tomu, aby mohl občan čerpat penzi v plné výši, musí splnit určité poţadavky. Prvním 

z nich je dosaţení důchodového věku, který je vládou navýšen od letošního roku na 65 

let u muţů a ţen, které vychovaly méně neţ 2 děti. Druhá podmínka je zaloţena na 

splnění doby důchodového pojištění. I v tomto případě došlo ke změnám. Původní doba 

pojištění potřebná k dosaţení starobního důchodu byla prodlouţena z 25 na 35 let. 

S oběma těmito tvrzeními a změnami souhlasím a můţu jen dodat, ţe podmínky 

českých penzistů jsou na tom ve srovnání se švýcarským i nizozemským důchodovým 

systémem stále lépe (viz povinná doba pojištění v Nizozemsku - 50 let).  

 

 Vyplácení doţivotní anuity 

V souvislosti se zavedením druhého pilíře bych vládě doporučila vyplácení penze ve 

formě doţivotní anuity. Povaţuji tento způsob za lepší řešení neţ jednorázovou platbu, 

jelikoţ český národ a všeobecně lidé jsou schopni utratit získané prostředky během 

krátké doby, aniţ by si uvědomovali následky z toho plynoucí. Je tedy určitě lepší mít 

jistou měsíční penzi neţ si ji vyčerpat a do konce ţivota přemýšlet nad tím, jak 

zvládnout situaci a kde vzít peníze na ţivobytí. 
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 Státní kontrola prostředků, jeţ spravují penzijní fondy 

Pro získání důvěry o činnosti penzijních fondů by bylo vhodné podniknout kontroly 

státu vztahující se k penězům vyvedeným občany. Jedná se o zamezení jakýchkoliv 

pochybností týkající se nesprávného investování fondů, moţnosti dostat se do krizových 

situací či moţnosti vytunelování nebo podobných podvodných plánů. Tyto moţnosti 

jsou méně pravděpodobné, nelze je však opomíjet. „Vzpomeňme například na krizi 

v USA, či situaci v devadesátých letech, kdy došlo k vytunelování českých bank a 

kampeliček“.
101

  

 

 Zajistit udrţitelnost penzí v kontextu zdravých veřejných financí 

Nová reforma bude vyţadovat nemalé finanční prostředky nutné k její realizaci. Vláda 

by však měla jednat se zřetelem na konečný cíl zachování udrţitelnosti veřejných 

financí. Tento fakt musí být doprovázen zdravou rozpočtovou politikou a úkolem 

sniţování veřejného dluhu. Veřejné zadluţení by mělo být redukováno z důvodu 

zvládnutí rozpočtových dopadů stárnutí populace. Proto bych doporučila státu, aby 

podstoupil zavedení druhého povinného pilíře, který by fungoval jako určitá obrana 

veřejných financí. Kromě toho by si lidé vytvořili pevný finanční rámec a mohlo by tak 

dojít k zajištění spravedlivé rovnováhy mezi generacemi. 

 

 

 Investice penzijních fondů do zahraničních cenných papírů 

Omezení legislativy tuzemských penzijních fondů je podle mne příliš přísná a 

nedovoluje fondům dosahovat velkých úspěchů, co se týče výnosnosti. Tím, ţe fondy 

nemají takové moţnosti, jako například ve Švýcarsku či Nizozemsku, dosahují poměrně 

slabých výsledků. To si vysvětluji mj. tím, ţe české fondy jsou natolik limitovány, ţe 

nemohou investovat do rizikovějších cenných papírů, které sice mohou přinést 

zklamání, ale na druhou stranu také slibné zhodnocení. Za sedm let dosahovaly 

průměrné reálné výnosy českých fondů nulové hodnoty, coţ by se mělo určitě zlepšit. 

Od výsledků penzijních fondů se bude odvíjet celá situace druhého pilíře. Podíváme-li 
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se na zhodnocení výnosnosti Švýcarska, zjistíme, ţe od roku 2004 po současnost, vyjma 

2008, vykazuje pozitivní vývoj a má rostoucí tendenci.  

 

 Získat přehled o důchodovém účtu klienta 

Jako sloţku ještě více upevňující důvěryhodnost k fondům bych viděla zavedení 

kaţdoročních přehledů pro účastníky povinného pojištění. Je jistě lepší, kdyţ si občan 

můţe zkontrolovat stav svých finančních prostředků, neţ kdyby tápal v důvěře 

k činnosti fondů. Nejlepším způsobem by byly roční výpisy se stavem, kolik si občan 

naspořil, tedy jaký by byl jeho aktuální důchod a jaká bude výše jeho důchodu v době 

plánovaného odchodu do důchodu při jeho dosavadních příjmech, počtu vychovaných 

dětí a době spoření. 

 

 Vyšší příjmy jsou zárukou vyššího starobního důchodu
102

 

Výpočtový základ důchodového systému byl aţ dosud řízen dle §15 zákona č. 155/1995 

Sb., o důchodovém pojištění. Vyplácená renta u lidí s nadprůměrným platem byla dle 

Ústavního soudu ve výrazném nepoměru k výši placeného pojistného. Proto rozhodl 

soud o zrušení tohoto paragrafu s novelizací k 30. září 2011. Díky tomu budou lidé 

s niţšími platy dostávat niţší důchody, lidé s vyšším příjmem se mohou těšit vyšší 

penzi. S tímto argumentem souhlasím a myslím si, ţe by měly být důchody 

konstruovány spravedlivě v závislosti na příjmech během aktivního ţivota. 

 

3.2 Návrhy pro občany 

 

 Mít vlastní děti 

Jak jsem jiţ naznačila u předchozích návrhů, jedna z moţností řešení spočívá v principu 

tradičního modelu. Jedná se o vztah mezi generacemi, přičemţ děti zajistí svým 

rodičům jistý důchod tím, ţe přispívají do průběţného systému. Velikost pojistného se 

odvíjí od velikosti investic. Lidé mající potomky se mohou spolehnout, ţe vlastní děti, 

které odvádí peníze do průběţného systému, jim zaručí uspokojivou penzi, zatímco 

bezdětní občané nemohou očekávat, ţe se o ně v budoucnu postará někdo cizí. Z této 
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 KUČERA, P. Vyšší DPH nespěchá, Nečas počká na důchodovou reformu [online] 2010 [cit. 2011-05-

10] dostupné z: http://www.investujeme.cz/aktualne-cz/vyssi-dph-nespecha-necas-pocka-na-duchodovou-

reformu/ 
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tradice vycházel důchodový systém doposud a platil pro všechny (i bezdětné) stejně.  Je 

však nutné dělat rozdíly a zavést tak povinný druhý pilíř. 

 

 Nespoléhat se na stát 

Hlavním problémem českých občanů je fakt, ţe se většina spoléhá na státní 

zabezpečení. Tento zaţitý názor se musí změnit, zejména u lidí, kteří nemají potomky. 

Kaţdý by k tomu měl přistupovat svědomitě uţ proto, jaká je situace ve vládě a české 

politice. Český občan dnes neví, co se bude dít za rok, protoţe vláda neustále mění své 

názory na reformu, čímţ se situace komplikuje. Vzhledem k velkému státnímu deficitu 

a zvyšujícímu se počtu lidí v postreprodukčním věku musíme počítat s tím, ţe nelze 

očekávat platby důchodů z prvního pilíře ve stejné výši jako je tomu v současnosti.  

Musíme brát také v potaz, ţe postupně se budou zvyšovat ceny veškerých komodit i 

sluţeb. To můţe mít rovněţ výrazný dopad na ţivotní úroveň občanů, která by byla při 

stávajících podmínkách ohroţena. Kaţdý chce přece ţít spokojený důchod bez starostí. 

Jestliţe svůj postoj nezměníme, bude krize nevyhnutelná. 

Jako řešení bych občanům doporučila zabezpečení na vlastní pěst. Tím mám na mysli, 

aby kaţdý začal investovat své prostředky do vlastního zajištění na stáří co nejdříve, a 

to kupříkladu investicemi do nemovitostí, do akcií, vyuţití penzijního připojištění či 

jiného druhu spoření. Je zkrátka nutné, abychom si odkládali peněţní prostředky tak, 

aby nám to přineslo zhodnocení potřebné na penzi. 

 

 Pracovat dokud to zdravotní stav dovoluje 

Pro ekonomicky aktivní obyvatelstvo je dobré, aby bylo zapojeno v pracovní činnosti 

po dobu, po kterou to zdravotní stav umoţňuje. Aktuální důchodový věk, který musí 

člověk dosáhnout, aby mohl odejít do penze, činí 65 let pro muţe a ţeny s méně neţ 

dvěma dětmi. Do budoucna se však počítá se zvyšováním hranice důchodového věku a 

mladí lidé, dosahující věku šestnácti let a méně, na tom budou podstatně hůř. 

Jak jsem jiţ uvedla v návrzích výše, splnění této podmínky je jedním z faktorů pro 

dosaţení renty v plné výši. Vezměme si příklad z nizozemských penzistů. Ti pracují, co 

nejdéle to jde, zároveň patří k nejspořivějším a nejzdravějším národům, a díky tomu pak 

nemají potřebu si stěţovat, ţe si ţijí špatně či dokonce přivydělávat si, jak je tomu 

zvykem v mnoha zemích. Mají záruku ve vlastním poctivém spoření a nelze jim 

vytknout skutečný obdiv.  
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Jako hlavní východiska řešení vidím tedy ponechání prvního pilíře, do něhoţ budou 

odvádět všichni obyvatelé peněţní prostředky. Starobní důchod z prvního pilíře budou 

pobírat ti, kteří do něj investovali svými dětmi. Druhou část systému by měl tvořit 

druhý pilíř. Ten by zaručil důchody pro občany bezdětné, kteří by sem přispívali stejnou 

měrou jako do prvního pilíře. Jako doplňující pilíř bych dále ponechala moţnost 

dobrovolného spoření, které lze daňově zvýhodnit.  
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Závěr 
 

V bakalářské práci jsem se zabývala problematikou důchodového zabezpečení v České 

republice. Cílem práce bylo vytvořit návrhy na zlepšení současné a zejména budoucí 

situace tak, aby bylo dosaţeno změn, které budou z dlouhodobého hlediska přijatelné. 

Zajímala mne proto současná skladba našeho penzijního systému, abych mohla určit 

jeho slabiny a na základě nich vycházet při řešení daného problému. Přitom jsem se 

zaměřila na srovnání fungujících důchodových systémů Nizozemska a Švýcarska, které 

mi pomohly k vypracování návrhů a přesvědčily mne o tom, ţe reforma nepřináší pouze 

negativní dopad, naopak pomocí její realizace lze dosáhnout kladných výsledků. 

 

Za klíč řešení povaţuji ponechání prvního průběţného pilíře a zavedení povinného 

druhého pilíře, do něhoţ budou lidé povinně odvádět příspěvky ze mzdy. Povinné 

úspory se však budou s rostoucím počtem potomků sniţovat, neboť dětmi přispívají lidé 

do prvního pilíře, zatímco bezdětní musí své investice odvádět do obou pilířů ve 

stejném poměru. 

Dále bych nechala zachovánu moţnost dobrovolného penzijního připojištění. Pozměnila 

bych však moţnosti investování penzijních fondů, které si mohou vzít příklad 

z nizozemských či švýcarských fondů. Kromě toho si myslím, ţe by bylo vhodné 

motivovat občany ke spoření, poskytnout jim více informací, aby byli s touto věcí dobře 

seznámeni, jako jistotu bych doporučila státní kontroly o činnostech penzijních fondů. 

V neposlední řadě bych zmínila, ţe vláda by měla důsledně zváţit financování nové 

reformy a brát zřetel na přiměřené výdaje odpovídající jejímu zavedení. 

 

Z pohledu občana bych osobně nespoléhala na stát a ve vlastním zájmu bych kaţdému 

páru doporučila mít a vychovat děti, které budou zárukou penze na stáří. I přes to bych 

se snaţila jiţ nyní co nejvíce spořit a investovat prostředky do různých cenných papírů, 

nemovitostí, případně na spoření, která mi mohou přinést velké zhodnocení. Rozhodně 

bych situaci neponechala jen tak být a doufat, ţe to nějak dopadne. Jako člověk 

ekonomicky aktivní bych pracovala do věku, který je nezbytný pro odchod do důchodu, 

pokud to zdravotní stav umoţňuje.  
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Ve své práci jsem splnila vytyčené cíle a dosáhla tak několika návrhů, které bych ráda 

doporučila svým adresátům. Návrhy jsou určeny jak občanům, tak vládě, pro které by 

mohly znamenat plán při sestavení a realizaci celé reformy. Myslím si, ţe svými návrhy 

jsem přispěla k řešení situace důchodového zabezpečení v České republice.  

 

Na závěr bych chtěla podotknout, ţe tyto návrhy povaţuji za nezbytné pro budoucí 

vývoj a pevně doufám, ţe se v reálném ţivotě objeví a přinesou nám to, co od nich 

očekáváme. Nejdůleţitější je, aby celý systém našel správné východisko a uplatnil se 

jako výkonný. 
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AFP – Administradoras de Fondos de Pensiones (chilská soukromá penzijní společnost) 
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ČR – Česká republika 

  

ČSSD – Česká strana sociálně demokratická 

 

DB – Defined Benefit (dávkově definovaný systém) 

 

DC – Defined Contribution (příspěvkově definovaný systém) 
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