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 Úvod 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

V České republice existuje v současnosti dvoupilířový 

penzijní systém složený z pilíře prvního a třetího. První 

pilíř je povinný, dávkově definovaný a financovaný průběžně. 

Je základním stavebním kamenem českého důchodového systému, 

protože druhý pilíř chybí a třetí je pouze dobrovolný. Ten je 

naopak financován kapitálově a definovaný příspěvkově. Jako 

dobrovolné penzijní připojištění je kvůli větší motivaci 

občanů alespoň zvýhodněn státním příspěvkem.  

 

Tento existující systém však potřebuje zásadní reformu. 

Tato skutečnost je zcela evidentní z několika důvodů, jako 

jsou například změna demografické struktury obyvatelstva a 

s tím související poměr důchodců a plátců do systému. Klesá 

porodnost, ale přibývají důchodci, protože průměrná délka 

života se zvyšuje. Plátců je tedy stále méně, zatímco příjemců 

je více. Dále situaci z pohledu důchodců zhoršuje například 

skutečnost, že poměr důchodu k průměrné mzdě klesá. Z hlediska 

veřejných financí roste podíl výdajů na důchody vzhledem 

k HDP. Současný stav je cca 9 % z HDP, avšak v roce 2030 by 

tímto směrem vývoje vzrostl tento podíl až na 12 % HDP.1 

Stávající penzijní systém v České republice je dlouhodobě 

finančně neudržitelný, vzhledem k demografické struktuře 

obyvatelstva.  

 

Navrhovaná reforma by měla naplnit cíle, které jsou 

žádoucí pro stát i občany. To znamená, aby penzijní systém 

nenarušoval stabilitu státního rozpočtu velkými státními 

výdaji, dále aby občané měli důchody na takové úrovni, která 

jim zajistí pohodlné stáří bez existenčních stresů, a na 

                                                 
1Proč je nutná reforma penzí?, autor neuveden, 20. srpna 2006, staženo 14. září 2006 
http://aktualne.centrum.cz/finance/priloha/duchody/clanek.phtml?id=224631 
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druhou stranu, aby poplatníci daní měli co nejnižší možné 

pojistné a nebyli vysokými daněmi zbytečně obtěžováni. 

Poskytované dávky musí být tedy přiměřené s ohledem 

na celospolečensky akceptovanou míru solidarity.  

 

Za téma bakalářské práce jsem si zvolila popis možné 

reformy nebo reforem penzijního systému v České republice. 

Důvodem byla aktuálnost tématu. Důchodová reforma je problém 

ekonomický i politický a přehled o svých vyhlídkách by měla 

mít většina občanů naší země. Po prostudování materiálu a 

související problematiky jsem pro svou práci vytyčila tyto 

základní cíle: 

 

• popsat současný důchodový systém a určit jeho slabiny a 

výhody, z ekonomického, sociologického i politického 

hlediska, 

• zorientovat se v možných řešeních krize českého penzijního 

systému a zhodnotit jejich klady a zápory v českých 

podmínkách. 

 

V průběhu práce vyplynulo z jejího studia několik otázek. 

Jak je možné zajistit dlouhodobou finanční udržitelnost 

penzijního systému? Jak řešit demograficky nepříznivou a 

dlouhodobě neudržitelnou (z důvodu regresivního demografického 

modelu v České republice) distribuci peněz v současném systému 

a jak nastavit míru solidarity tak, aby lidé byli spokojeni 

z pohledu příjemců i plátců? 

 

Práce je rozdělena do několika kapitol. V první kapitole 

jsou obecně popsány penzijní systémy a způsoby jejich 

financování. Po tomto uvedení do důchodové problematiky jsou 

v druhé kapitole popsány oba pilíře českého systému a důvody 

jejich nedostatečnosti. Třetí kapitola opouští domácí půdu a 

na příkladech sousedních zemí jsou zde zkoumány jednotlivé  
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penzijní systémy. Stručně jsou popsány i další státy a jejich 

porovnání s Českou republikou. Ve čtvrté, stěžejní kapitole, 

je pojednáno o možnostech reforem a výběru té nejvhodnější.  

 

Jako informační zdroje práce jsou využívány materiály 

Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, osobní 

konzultace s odborníky, odborná česká i cizojazyčná literatura 

pokud možno co nejaktuálnějšího data vydání a internetové a 

tiskové články. Analýza všech těchto zdrojů je metodou celé 

bakalářské práce.  

 

Ačkoliv je cílem práce podat objektivní analýzu 

penzijního systému a navrhnout řešení problematické situace, 

je nutné říci, že ideální důchodová reforma neexistuje, 

protože každý ekonom i politik má na priority reformy názor 

jiný. Politická rozhodnutí by však rozhodně měla být v souladu 

s ekonomickými a do úvahy by měla být vzata i současná výchozí 

situace. Optimální se tak jeví kombinace více systémů 

dohromady a použití těch jejich bodů, které jsou pro danou 

ekonomiku podstatné.  
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1 Charakteristika penzijních systémů 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1.1 Formy penzijních systémů 

 
 

V důchodových systémech se hovoří o takzvaných třech 

pilířích, na nichž tyto systémy stojí. Toto pojetí tří pilířů 

se nazývá klasické a existuje ještě vedle dalšího pojetí, 

členěného odlišně.2 Jsou to tyto tři klasické pilíře: 

 

• sociální pojištění,  

• penzijní připojištění – většinou zaměstnavatelské 

starobní zajištění, 

• individuální důchodové pojištění a spoření. 

 

1.1.1 První pilíř 

 
První pilíř - sociální pojištění - zahrnuje:  

 

o důchodové pojištění, což je výplata důchodů,  

o sociální podporu – mateřská, péče o postiženou 

osobu,  

o sociální pomoc – v případech hmotné nebo 

sociální nouze.  

 

Část v tomto prvním pilíři je ve většině zemí povinná a 

financuje se z povinných odvodů do státní pokladny. Proto je 

charakter sociálního pojištění spíše daňový, nežli pojistný.  

 

                                                 
2 Jaroslav Vostatek – Modely pro důchodovou reformu, Seminář Důchodová reforma, Národní dům na  
Vinohradech 30. září 1999, Sborník č. 2 - Ekonomika, právo a politika, vyšlo prosinec 1999. 
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Většinou bývá zajišťován pomocí průběžného financování, je 

tedy založen na mezigenerační nucené solidaritě.  

 

 

1.1.2 Druhý pilíř 

 
 

Druhým pilířem je penzijní připojištění. Bývá 

organizováno na dobrovolné i povinné kolektivní bázi 

v podniku, v oborových komorách nebo v dalších skupinách 

sdružených k účelu připojištění, například v České republice 

jsou to členové jednotlivých penzijních fondů. Tyto systémy 

připojištění jsou mnohdy dobrovolné, jako doplňkové k systémům 

sociálního pojištění. Například ve Francii nebo v Dánsku jsou 

však fondy připojištění zřizovány povinně v rámci kolektivních 

smluv. Pro připojištění jsou na rozdíl od sociálního pojištění 

typické finanční fondy, nikoliv průběžné financování. 

V případě, že fondy připojištění nabudou většího objemu, 

stávají se význačným zdrojem dlouhodobého kapitálu a tím pádem 

i podporou makroekonomického růstu. Druhý pilíř je v určité 

míře regulován státem, záleží také na tom, zda je v dané zemi 

povinný, či nikoliv. Stát pro něj může zřídit i určité 

pobídky, jako jsou například daňové úlevy nebo státní podpora. 

Každopádně je jeho právní úprava přísnější, než u dále 

zmíněného pilíře.  

 

1.1.3 Třetí pilíř 

 
 

Individuální důchodové pojištění tvoří třetí pilíř 

důchodového pojištění. Představuje možnost, jak se zabezpečit 

na stáří a bývá ponechán na vůli občanů. Třetí pilíř je 

většinou založen na komerční bázi, například soukromé životní 
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či důchodové pojištění nebo spoření. Tento pilíř je méně než 

druhý regulován státem, je dobrovolný, jeho právní úprava je 

méně přísná než u druhého pilíře.  

 

 

1.2 Druhy financování penzijních systémů 

 

1.2.1 Průběžné financování 

 
 

Penzijní systémy jsou financovány průběžně nebo fondově. 

Průběžné financování (pay as you go – PAYG) je v současné době 

nejčastější možnost sociálního pojištění jako takového, které 

zahrnuje i výplatu penzí. Tento způsob financování se ujal 

proto, že zničená ekonomika většiny zemí nebyla po válce 

schopná vyřešit jinak vyplácení penzí. Pokud by se zakládaly 

osobní fondy, vznikl by problém se staršími občany, kteří 

neměli naspořeno nic, ale bylo by potřeba se o ně postarat. 

Penze se musely začít vyplácet bez odkladu. Tento způsob 

financování tedy jednodušeji naplnil společenský cíl, aby 

senioři nebyli postiženi chudobou. Průběžné financování 

penzijních systémů totiž funguje na základě plateb, které jsou 

vybírány od aktivních účastníků systému a okamžitě 

přerozdělovány příjemcům dávek, existuje zde tedy 

mezigenerační solidarita. Nevytváří se žádné účty nebo fondy a 

zdroje se tedy pouze přerozdělují. V tomto systému je možno 

operativně vyrovnávat inflační výkyvy, systém také odolává 

nestálosti akciových trhů. Nevýhodou průběžného financování je 

jeho velká citlivost na demografický vývoj a produktivitu 

ekonomicky aktivních občanů. V zemích, kde je průběžné 

financování nejsilnější součástí systému důchodů, nastává 

problém dlouhodobé schopnosti státu systém profinancovat, aniž 

by se musely zvedat daně.  
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1.2.2 Fondové financování 

 
 

V systému fondového financování (fully founded – FF) jsou 

založeny fondy pro závazky z penzijního systému a tyto se dále 

kapitalizují. Důležitá je zde role právě investiční činnosti a 

dosahování výnosů z vloženého kapitálu. Toto financování 

představují v čisté podobě například penzijní fondy. Fondové 

financování bez dalších doplňujících systémů má však také svá 

úskalí.  V  čisté podobě tohoto systému zcela chybí nucená 

solidarita mezi generacemi a mezi příjmovými skupinami. Na 

druhou stranu nikdo nebrání solidaritě dobrovolné. 

Nízkopříjmové osoby nemusí být při tomto způsobu financování 

schopny dostatečně spořit na svou penzi. Pokud je v zemi větší 

množství penzijních fondů, je pro občany těžké se mezi nimi 

orientovat, ale na druhou stranu to přináší výhodu konkurence 

a tedy snahu o snižování nákladů a následně zvyšování poplatků 

za provoz fondů. Další nevýhodou pro tyto fondy jsou málo 

rozvinuté kapitálové trhy, což se ale eliminuje, pokud stát 

fondům nezakáže investovat na zahraničních trzích. Ve státech 

patnácti starších členů EU se tržní kapitalizace pohybuje 

v hodnotách přes 65 %, zatímco u desítky nově přistoupivších 

členů nedosahuje kapitalizace ani 20 %. (Hrstková. 2005.) Na 

druhou stranu mají fondy i tytéž výhody v podobě zhodnocení 

prostředků, na rozdíl od průběžného systému, kde se nic 

nezhodnocuje, jenom přerozděluje.  

 

1.2.3 Příspěvkově definovaný systém 

 
 

Průběžné financování může být definováno příspěvkově 

(defined contribution - DC) nebo dávkově (defined benefit - 

DB), fondové je definováno pouze příspěvkově. 
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Příspěvkově definovaný penzijní systém určuje dopředu 

výši a způsob příspěvku, který bude odváděn účastníky. Z toho 

se potom stanoví dávky, které bude možno díky příspěvkům 

vyplácet. Přesná výše dávek není na počátku známa. Závisí na 

odevzdaných příspěvcích, na předpokládané výši příspěvků 

v budoucnu, na demografickém vývoji, ekonomických parametrech 

včetně kapitálové výnosnosti předpokládané do budoucna. 

V případě pozitivního vývoje daných podmínek se dávky mohou 

zvyšovat, naopak pokud se situace zhoršuje, dochází ke 

snižování dávek. V době nástupu do penze musí účastníci 

počítat s těmito možnými změnami. Pro tento typ penzijního 

systému jsou výpočty pojistných matematiků obecně jednodušší, 

nežli pro další, dávkově definovaný systém.  

 

1.2.3.1 Systém fiktivních účtů 
 

 

Zvláštním případem průběžného, příspěvkově definovaného 

systému je systém s fiktivními účty (NDC – notional defined 

contribution – „zdánlivě definované příspěvky“). Je to systém 

s virtuálními osobními účty, na nichž je v centrální databance 

uvedeno, kolik kdo odvedl na důchodové pojištění. Při odchodu 

do důchodu se celá částka na pomyslném účtu vydělí dobou 

dožití, která se u občana předpokládá podle demografických 

tabulek. Stejně jako vyplácené penze, měla by se i suma na 

účtu valorizovat nejméně o procenta inflace popřípadě i více, 

podle množství celkově vybraného pojistného. Mezi účastníky 

systému se rozdělí vybrané pojistné úměrně objemu částky 

úspor. V systému existuje minimální důchod určený jako x-

násobek životního minima. Při zavedení tohoto systému 

fiktivních účtů je snaha posunovat poměr mezi pouhým průběžným 

systémem a systémem NDC stále blíže k NDC, aby ten časem 

tvořil většinu financování penzí. 
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1.2.4 Dávkově definovaný systém 

 
 

Název dávkově definovaného penzijního systému napovídá, 

že tento systém je zaměřen na výši dávky, která bude 

vyplacena, nikoliv na výši příspěvku. Ta se určuje až podle 

finančních nákladů určených potřebnou výší dávek. Náklady se 

tedy odvíjejí od dávek předurčených k vyplácení, a tak je i 

tento systém závislý na demografickém i ekonomickém vývoji. 

Více než v příspěvkově definovaném systému však případné 

výkyvy tohoto vývoje pociťují účastníci v aktivním věku. 

Nevýhodné je i to, že matematicko-pojistné výpočty jsou zde 

složitější než v předchozím uvedeném systému.  

 

1.2.5 Hybridní systém 

 
 

Pokud se sloučí oba popsané systémy v jeden systém, 

hovoří se o takzvaném hybridním penzijním systému. Prakticky 

to vypadá tak, že například zatímco výše příspěvků účastníka 

je určena v příspěvkovém systému, výše příspěvku 

zaměstnavatele coby doplňovacího příspěvku je počítaná podle 

dávkově definovaného systému za účelem dosáhnout požadované 

výše dávky.  

 

1.2.6 Opt-out 

 
 

Systém opt-out je založen na možnosti poplatníka 

rozhodnout o převedení části svých prostředků ze sociálních 

odvodů do kapitálových fondů. Jde tady vlastně o částečné 

vystoupení ze státního systému a přenesení prostředků 

z průběžného pilíře do kapitálového. Tento systém může 

fungovat v různých variantách.  
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1.3 Potřeba penzijních systémů a reforem 

v současné Evropě 

 
 

Tradice v evropských zemích velí postarat se o staré 

lidi. Dříve se děti staraly o své rodiče a prarodiče, ti 

bydleli s nimi a potomci jim zajišťovali obživu. Tento 

„soukromý svépomocný“ systém se v době průmyslového rozmachu 

rozvíjel do podoby svépomocných spolků, společných pokladen a 

pojišťoven, ale jeho vývoj byl zastaven zavedením státního 

systému důchodového zabezpečení. Prvním průkopníkem státního 

sociálního systému byl na konci 19. století v Evropě německý 

kancléř Bismarck. V současné době má tedy Evropa například na 

rozdíl od USA, dlouhou tradici spíše státní, než soukromé péče 

o starou generaci. To znamená, že není možné zcela opominout 

potřebu důchodového systému. Evropské země se snaží 

optimalizovat své penzijní pilíře tak, aby mohly dlouhodobě 

fungovat.  

 

S problémem přibývání starší populace se v současnosti 

potýká celá Evropa. Sociální systémy fungující dříve nedokážou 

už dnes zajistit pro seniory dostatečnou životní úroveň, hrozí 

jejich nestabilita a vlády zemí mají problémy s penzijním 

financováním. Tyto důchodové systémy vznikaly, jak už bylo 

výše uvedeno, za časů kancléře Bismarcka, a jsou tedy dnes již 

překonané a nedostatečné, protože ekonomická, demografická i 

politická situace je v současnosti značně odlišná. Problém 

představuje otázka, jak důstojně zajistit seniory, přičemž by 

to ale přehnaně finančně nevyčerpalo ekonomicky aktivní 

občany.  

 

Celková populace evropské pětadvacítky je téměř 460 

milionů obyvatel. Z toho v deseti naposledy přistoupivších 
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členských státech žije 16,2 % občanů, početně je to přes 74 

milionů lidí. Do roku 2020 je předikován pokles populace 

v nových členských státech a v původní patnáctce států nárůst, 

ale nepatrný. V nových státech EU jsou nyní obyvatelé nad 65 

let zastoupeni v poměru 13 %, což se ale podle demografické 

prognózy vzroste na 18 % a více. U patnáctky starších členů EU 

tento podíl seniorů vzroste z 16 % na 21 %. (Hrstková. 2005.)  

 

Stále se více prodlužuje délka života občanů související 

s lepší zdravotní péčí, rozvojem medicíny a zvyšováním životní 

úrovně i zlepšováním zdravého životního stylu. Zároveň s 

nárůstem starší populace se očekává pokles počtu mladých lidí 

do patnácti let, neboť ve vyspělých státech obecně klesá 

porodnost. Mladí budou ubývat zhruba stejnou rychlostí, jakou 

budou přibývat senioři. Tyto dva trendy narušují funkčnost 

dosavadních penzijních systémů, zvláště těch průběžných, kde 

současná produktivní generace živí generaci současnou 

neproduktivní. Dalším faktorem nabourávajícím nynější úroveň 

penzí je fakt, že dnešní senioři nejen že mají lepší zdravotní 

péči, ale žijí také mnohem aktivněji, než jejich předchůdci, a 

mají tedy větší tendence utrácet. Průměrná spotřeba seniorů 

stoupá a penzijní systémy existující dnes na to nejsou schopny 

adekvátně reagovat.  

 

1.3.1 Spolupráce občanů a státu na penzijním 
spoření  

 
 

Úspěšnost transformace stávajícího důchodového systému na 

fungující třípilířový systém je závislá zejména na rozvoji 

kapitálového trhu. Vzhledem k finanční náročnosti transformace 

je nutná detailní analýza finančních prostředků potřebných v 

průběhu transformace na úhradu již přiznaných důchodů a 

zajištění zdrojů pro pokrytí počátečního deficitu tohoto 
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důchodového systému. Vzhledem k nutnosti konkurenčního 

prostředí mezi jednotlivými penzijními spořitelnami bude 

systém vykazovat několikanásobně vyšší správní výdaje, zejména 

na marketingovou činnost. Základem úspěchu fungování 

třípilířového důchodového systému je i regulace soukromých 

spořitelen ze strany státu a jejich přísná finanční 

disciplína.  

 

Třípilířový důchodový systém zabezpečuje diversifikaci 

příspěvků plátců sociálního pojištění především do dvou 

hlavních pilířů, státního a soukromého, přičemž jeden z pilířů 

je méně citlivý na demografický a druhý na ekonomický vývoj 

společnosti, čímž poskytuje garance výplaty části důchodu a 

zabezpečuje dostatek finančních prostředků každému účastníku 

pojištění. Se zavedením soukromého kapitálového spoření na  

důchod lze očekávat i jeho příznivý vliv na rozvoj ekonomiky a 

kapitálových trhů prostřednictvím zvýšení úspor.  

 

Ze strany státu je třeba i dobrovolné penzijní 

připojištění podporovat tak, aby jeho význam postupně neupadal 

a třetí pilíř důchodového systému byl plně funkční. Je možné 

celý systém dobrovolného připojištění zatraktivnit především 

pomocí zvýšení kontrolních mechanismů ze strany státu, úpravy 

pravidel pro investování penzijních fondů, zdokonalením a 

upřesněním technických pravidel mezi účastníkem připojištění a 

fondem a zavedením garančních mechanismů, čímž by celý systém 

získal na větší důvěryhodnosti. Velkým přínosem pro budoucí 

fungování penzijního připojištění jako jednoho z pilířů 

důchodového systému by bylo jistě i zkvalitnění informovanosti 

účastníků připojištění.  
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1.3.2 Povinné penzijní připojištění a jeho nevýhody 

 
 

Dlouhý časový horizont 

 

Za relativní nevýhodu penzijního připojištění lze 

považovat jeho dlouhý časový horizont. Potřebuje-li se klient 

z nějakého vážného důvodu urychleně dostat ke svým penězům a 

nesplňuje zákonné podmínky pro přiznání státního příspěvku, 

pak o tento příspěvek přijde. Zhodnocení vkladu pak bude 

podstatně nižší. 

 

Nízké zhodnocování prostředků 

 

Penzijní fond zhodnocuje vklady klienta a státní 

příspěvky formou investic převážně do dluhopisů, peněžních 

poukázek, akcií a někdy i nemovitostí. Zpravidla se míra 

zhodnocení prostředků po odečtení provozních nákladů fondu 

pohybuje mírně nad inflací. To je poměrně slabý výsledek ve 

srovnání s dlouhodobou výkonností akciových nebo smíšených 

fondů. Příčinou jsou vysoké provozní náklady penzijních fondů. 

Ty vznikají z důvodů silné státní regulace, která je nutná 

proto, aby klienti fondů měli jistotu, že se jejich prostředky 

neztratí. Proto jsou také penzijní fondy často doprovázeny 

tím, že si klient u určité výše vkladu určí, do jak rizikového 

portfolia má jeho fond investovat.  

 

1.3.3 Nucená solidarita v penzijních systémech 

 
 

Nucená solidarita v penzijním systému znamená 

nedobrovolné mezigenerační a mezipříjmové přerozdělování 

prostředků. Míra přerozdělování příjmů je tedy měřítkem míry 

solidarity. Pokud je míra přerozdělování vysoká, vede to 
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k nivelizaci důchodů, jelikož důchody chudších občanů se díky 

přerozdělování příjmů přibližují nebo téměř rovnají důchodům 

občanů s vyššími příjmy, diferenciace důchodů je malá. Pro 

některé skupiny účastníků systému je solidarita vyšší díky 

výhodnějším pravidlům pojištění. (Hrstková. 2005.)  

 

Pokud existuje příjmové přerozdělování, klesá s rostoucí 

mzdou poměr důchodu ke mzdě účastníka. Uveďme zde český 

příklad: „Podle právní úpravy platné k 1. prosinci 2001 činí 

tato relace pro nově přiznané důchody při 40 letech pojištění 

a při mzdě rovnající se 0,7násobku průměrné mzdy v národním 

hospodářství 65 %. Při mzdě odpovídající dvojnásobku průměrné 

mzdy již jen 30 %.“ (Holman, R., 2004, s. 159) 

 

Lze tedy usoudit z výše uvedených řádků, že příliš 

solidární systém navyšuje důchody nízkopříjmovým účastníkům a  

 

naopak těm s vysokými příjmy vyplácí důchody vzhledem k jejich 

bývalým příjmům nedostatečné. To vede k nivelizaci důchodů 

čili k nízké diferenciaci a k umělému vyrovnávání rozdílů mezi 

příjemci důchodů. Lidé s nízkými příjmy mohou teoreticky 

dostat více než 100 % svých původních příjmů, kdežto lidé 

s vysokými příjmy mohou klesnout na úroveň okolo 15 % svých 

někdejších příjmů. Zda je to z hlediska vysokopříjmových 

skupin obyvatelstva ospravedlnitelné, závisí na ekonomickém 

názoru každého člověka.  

 

Lze si jistě představit svět bez nucené solidarity, tedy 

v případě důchodového systému pouze s druhým a třetím pilířem. 

Jak ale vyplývá z výše uvedeného popisu evropské tradice, 

nebylo by to politicky možné. Evropa má svou sociální tradici 

již zažitou a politické zásahy do jejího letitého fungování by 

pro politiky neskončily úspěchem u voličů, pokud by radikálně 

a náhle omezily první pilíř důchodových systémů. Proto není 
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otázka, zda je povinný průběžný pilíř nutný nebo ne. V určité 

míře bude první pilíř v evropských důchodových systémech hrát 

roli vždy. Je ale nutné nastavit jej tak, aby společně 

s ostatními dvěma pilíři mohl starým občanům zaručit důstojné 

stáří bez žebrání a bídy a zároveň finančně nevysiloval 

produktivní generaci. Současná situace důchodového systému 

v České republice je kvůli velkému rozsahu prvního pilíře 

neperspektivní. Úplné zrušení prvního pilíře však z výše 

uvedených důvodů tedy nepřichází v úvahu.  
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2 Penzijní systém v České republice 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

2.1 Historie českého penzijního systému 

 
 

Nynější český důchodový systém se rozvíjel postupnými 

kroky od začátku 90. let dvacátého století. Přeměna 

důchodového systému začala v tehdejším Československu po roce 

1989 zavedením principu univerzálnosti, zrušením diskriminace, 

zavedením pojistného a převedením pojištění pod jinou správu.  

 

Konkrétně v  roce 1990 došlo ke zrušení diskriminace osob 

samostatně výdělečně činných. Nemocenské pojištění bylo v roce 

1991 převedeno ze správy odborů a pod hlavičkou České správy 

sociálního zabezpečení bylo sjednoceno s pojištěním 

důchodovým. V roce 1992 byly zrušeny preference v důchodovém 

systému, například preference podle pracovních kategorií. Na 

důchod má tedy nárok každý pracující podle parametrů systému.  

 

V roce 1993 bylo zavedeno placení pojistného jako 

zvláštní platby mimo daňový systém, ale stále jako součást 

státního rozpočtu. Odvody z mezd a část daně ze mzdy byly 

zrušeny, aby místo toho přišel systém: 

 

• povinných plateb pojistného (pojistné na sociální 

zabezpečení) a  

• příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.  

 

Lepší souvislost mezi zaplaceným pojištěním a výplatou 

dávek zajistil nově zavedený speciální účet důchodového  
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pojištění. Příspěvková sazba na důchodové pojištění byla 

stanovena na 27,2 % (přičemž 20,4 % platil zaměstnavatel a  

6,8 % zaměstnanec).  

 

V roce 1994 přijala Česká republika zákon o penzijním 

připojištění se státním příspěvkem. Znamenalo to zavedení 

doplňkového dobrovolného penzijního systému, dalšího pilíře 

vedle povinného průběžného.  

 

V roce 1995 byl přijat nový zákon o důchodovém pojištění3, 

jehož cílem bylo stanovit dávkový systém.  

 

Dne 1. ledna 1996 došlo ke snížení sazby pojistného, 

protože nastal pokles poměru důchodu ke mzdě a příjmy 

z pojištění tedy převyšovaly výdaje na dávky důchodového 

pojištění. Sazba příspěvků tedy poklesla na nynějších 26 % 

(přičemž 19,5 % platí zaměstnavatel a 6,5 % platí 

zaměstnanec).  

 

Penzijní systém od roku 1996 vykazuje tyto základní rysy: 

 

• systém je financován průběžně, je dávkově 

definovaný, 

• systém je povinný s další dobrovolnou složkou, 

• vysoká míra příjmového přerozdělování a s ní 

související vyšší míra solidarity, 

• jednotnost systému, odhlédneme-li od odlišné úpravy 

u OSVČ (Osoba samostatně výdělečně činná), 

• garance výplaty dávek státem a jeho právním 

systémem, a to v případě stáří, invalidity a úmrtí 

chlebodárce,  

                                                 
3 Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 
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• dynamické změny v systému, tzn. každoroční změny 

podle momentální ekonomické situace státu.  

 

Od roku 1997 je důchodový systém v deficitu, viz. 

Tabulka 1 a situace roku 1997. Nový zákon platný v České 

republice od roku 1996 navýšil nově přiznávané důchody a navíc 

došlo již k výše zmíněnému snížení pojistného.  

 

Mezi roky 1996 až 2000 se v systému uskutečnily menší 

úpravy v oblasti zápočtu náhradních dob, změny v systému 

připojištění a valorizace. Dále byly pozměněny náležitosti 

předčasných i pozdějších nástupů do důchodu.  

 

 

Tabulka 1: Příjmy a výdaje sociálního pojištění4 v mld. Kč 
 
 
Rok 

 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Příjmy důchodového 
pojištění 

83,0 101,6 120,9 134,7 147,2 156,3 161,8 170,5 

Příjmy 
nemocenského 
pojištění 

14,5 17,8 20,7 22,2 24,4 26,0 27,7 28,1 

Příjmy z pojištění 
nezaměstnan. 

12,1 11,1 13,3 18,2 20,3 21,6 22,4 23,6 

ÚHRNEM 109,6 130,5 154,9 175,1 191,9 203,9 210,9 222,2 

Výdaje na důchody5 76,6 88,2 109,8 127,6 151,1 166,1 177,8 186,9 

Výdaje nemocenské 
dávky 

12,0 16,7 19,7 22,1 19,8 18,6 19,3 27,3 

Výdaje na dávky 
nezaměst. 

2,2 2,6 2,4 2,7 4,0 5,1 7,7 9,1 

ÚHRNEM 90,8 107,5 131,9 152,4 174,9 189,8 204,8 223,3 

SALDO příjmů a 
výdajů důchodového 
pojištění 

6,4 13,4 11,1 7,1 -3,9 -9,8 -16,0 -16,4 

 
 
Zdroj: Demografie. Podle Českého statistického úřadu.  

 

                                                 
4 Sociální pojištění viz kapitola 1.1.1 První pilíř. 
5 Výdaje do roku 1995 jsou bez státního vyrovnávacího příspěvku. 
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V roce 2003 došlo k výraznějším změnám díky novelizaci6 

zákona o důchodovém pojištění.  

 

• Vyplácené důchody se mají navyšovat každý rok 

v lednu; odlišně se budou zvyšovat jenom při velmi malé 

inflaci (zvýšení by bylo menší než 2 %) a při vysoké 

inflaci (přes 10 %), 

• zvýšení částky pro vypočtení výpočtového základu,  

• předčasný odchod do důchodu byl omezen,  

• byly omezeny i náhradní doby v systému, 

• změny u OSVČ (Osoba samostatně výdělečně činná), 

zvedá se vyměřovací základ z 35 % na 50 % rozdílu mezi 

dosaženými příjmy a vynaloženými výdaji. 

 

 

2.2 Současný český penzijní systém 

 

2.2.1 Stručná charakteristika 

 

Důchodový systém je v České republice složen ze dvou 

pilířů. Zdrojem financování starobních důchodů je sociální 

pojištění (první pilíř) a penzijní připojištění (třetí pilíř). 

První pilíř je povinný, průběžný a dávkově definovaný. To 

znamená, že ekonomicky aktivní občané platí na současné 

důchodce povinně stanovené dávky, čili systém je mezigeneračně 

nuceně solidární.7 Tento pilíř obstarává výplaty důchodů 

starobních, částečně i plně invalidních a pozůstalostních8. 

 

                                                 
6 Změny jsou obsaženy v těchto novelách:  v I. novele zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve 

znění pozdějších předpisů (zákon č. 198/2002 Sb.), ve II. novele zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 263/2002 Sb.) a ve III. novele zákona č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 264/2002 Sb.). 

7 Solidarita v systému - viz kapitola 1.3.3. 
8 Pozůstalostní důchody – vdovské, vdovecké a sirotčí.  
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Třetí, i když v České republice vlastně druhý pilíř, je 

dobrovolný, příspěvkově definovaný, fondově (kapitálově) 

financovaný. Je provozován formou penzijního připojištění, ke 

kterému je vyplácena státní podpora. Jako další produkt navíc 

lze k němu uzavřít soukromé životní pojištění. V České 

republice je toto doplňkovým dobrovolným systémem, který 

tvoří: 

 

• penzijní připojištění se státním příspěvkem, 

• životní pojištění a jeho součást důchodové 

pojištění.  

 

Obecně platí, že druhý pilíř důchodových systémů je 

zaměstnaneckým pojištěním a třetí pilíř se sestává ze 

soukromého pojištění osob. V České republice je tento 

dobrovolný systém mezistupněm mezi druhým a třetím pilířem. 

Lidé se mohou nechat pojistit dobrovolně, ale do tohoto 

pojištění vstupují i zaměstnavatelé a dávají zaměstnancům 

příspěvky na pojištění coby součást zaměstnaneckých výhod, což 

je v České republice dosti rozšířeným způsobem motivace 

zaměstnanců. Ze strany zaměstnavatelů je to však pouze 

dobrovolná motivace zaměstnanců. Nejde o klasický povinný 

systém připojištění, který by přesně splňoval podstatu druhého 

pilíře.  

 

Konstrukce dávek v prvním pilíři v českém důchodovém 

systému je složena ze dvou částí: 

 

• ze základní výměry stejné pro všechny účastníky,  

a to i v předčasném nástupu do důchodu.  

 

 

V současné době je tato suma 1 470,- Kč a je stejná pro 

různé druhy důchodů (starobní, invalidní, vdovské, vdovecké,  
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sirotčí), při souběhu nároku na dva důchody patří tato částka 

pouze jednomu, k vyššímu z důchodu. Základní výměra důchodu 

v roce 2007 vzroste o 100 korun, tedy o 6,8 % na 1 570 Kč. 

Protože výše základní výměry důchodu je stejná pro všechny 

důchodce, dosáhnou jejího nárůstu i důchody přiznané po  

31. prosinci 2006. 

 

• z procentní výměry podle dosahovaných příjmů a délky 

pojištění.  

 

Systém je ve správě České správy sociálního zabezpečení, 

jeho příjmy a výdaje jsou zahrnuty ve státním rozpočtu, kde se 

nachází na speciálním účtu důchodového pojištění.  

 

2.2.2 Pojišťovací doba 

 
 

V oblasti doby pojištění jsou rozhodující dva pojmy: doba 

pojištění a doba pojištění náhradní. Během doby pojištění se 

do systému platí pojistné, kdežto při náhradní době ne. Pro 

nárok na důchod jsou však obě doby rovnocenně započítávány. 

Doby pojištění se prokazují prostřednictvím evidenčních listů 

důchodového pojištění. Doby studia jsou prokazovány doklady o 

studiu, výchova dětí se prokazuje rodnými listy dětí. V 

současnosti je pro nárok na důchod nutná podmínka 25 let 

pojištění a dosažení důchodového věku. 

 

Doba pojištění: 

 

• služební poměr 

• pracovní poměr 

• OSVČ (Osoba samostatně výdělečně činná) 

• dohoda o pracovní činnosti 
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• členský družstevní vztah  

 

Náhradní doba pojištění: 

 

• studium 

• evidovaná nezaměstnanost 

• péče o děti do 4 let 

• péče o blízkou osobu 

• vojenská nebo civilní služba 

 

V současnosti je rozsah náhradních dob obecně odborníky 

považován za vysoký, podle odhadu činí náhradní doby pojištění 

okolo 30 % započítávaných dob pro výpočet důchodu.  

 

Za každý pojišťovací rok má účastník nárok na 1,5 % 

výpočtového základu. Pro určení výše výpočtového základu je 

potřeba znát osobní vyměřovací základ a platné limity redukce. 

(Důchodová reforma. 2005.) 

 

Osobní vyměřovací základ je vlastně  průměrným hrubým 

měsíčním příjmem účastníka, vychází se při něm z úhrnu hrubých 

příjmů účastníka, přijatých od 1. ledna 1986 (což je vlastně 

10 let před účinností nově vytvořeného zákona o důchodovém 

pojištění) do roku, který předchází roku přiznání důchodu 

včetně, vyděleného sečteným počtem měsíců. Hrubé příjmy se 

zapisují na evidenčních listech důchodového pojištění 

účastníka. Kvůli nárůstu příjmů se upravují dosažené výdělky 

pomocí každoročně avizovaných koeficientů nárůstu všeobecného 

vyměřovacího základu. 
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Tabulka 2: Limity redukce pro výpočtový základ 
 
 
Osobní vyměřovací základ pro rok 2005 

do výše 8 400,- Kč se započítává v plné výši  
z částky mezi 8 400,- a 20 500,- se započítává 30% 
z částky nad 20 500,- se započítává pouze 10%.  

Osobní vyměřovací základ pro rok 2006 

do výše 9 100,- Kč se započítává v plné výši  
z částky mezi 9 100,- a 21 800,- se započítává 30% 
z částky nad 21 800,- se započítává pouze 10%. 
 
 
Zdroj: Důchodová reforma. 2005. 
 
 

2.2.3 Důchodový věk  

 
 

Důchodový věk je věk nutný pro vznik nároku na starobní 

důchod. Trend jeho vývoje je postupné zvyšování. Podle 

důchodového zákona byl k 1. lednu 1996 stanoven důchodový věk 

na 60 let pro muže a 53 až 57 let pro ženy podle počtu dětí. 

Od této doby se každoročně důchodový věk u mužů posouvá o  

2 měsíce a u žen o 4 měsíce. Postupné zvyšování má pokračovat 

až do 31. prosince 2012, kdy důchodový věk u mužů a u 

bezdětných žen má dosáhnout 63 let. V případě žen s dětmi se 

odchod do důchodu přibližuje o jeden rok za každé dítě, 

maximálně to ale mohou být 4 roky. Aktuální návrhy změny 

důchodového věku jsou uvedeny dále v této práci.  

 

2.3 Nedostatky českého penzijního systému 

 

Český důchodový systém má několik závažných nedostatků, 

které je potřeba reformovat. Tyto nedostatky a slabiny musíme  
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však posuzovat z vhodné perspektivy, neboť co je výhodné pro 

důchodce, nemusí být stejně výhodné pro občany v současnosti a 

v budoucnu a v souvislosti s tím ani pro státní rozpočet.  

 

2.3.1 Nedostatky systému z hlediska důchodců 

 

Relace důchodu vůči mzdě 

 

Do roku 1992 byl poměr starobního důchodu k hrubé mzdě 

(oboje v průměrných hodnotách) více než 50 %, výpočet poměru 

k čisté mzdě je 68 %, v roce 2001 se po střídavém trendu 

poklesu a vzrůstů dostala tato relace na 43,1 % hrubé mzdy, 

trend byl až do roku 2006 klesající. K čisté mzdě je poměr 

důchodů vyšší z důvodu nezdaňování důchodů nižších než 144 

tisíc Kč ročně.  

 

Podle nové právní úpravy, která vešla v účinnost roku 

2007, se průměrný starobní důchod zvýšil z původních (2006)  

8 190 Kč na 8 690 Kč. Tento nárůst zvýšil pak i relaci 

průměrného starobního důchodu k průměrné mzdě ze 40,9 % na 

41,2 %. Vidíme zde tedy zlepšující se trend. (Finance.  

2003 – 2006.) 

 

Pro státní pokladnu je pokles nebo stagnace relace 

důchodu vůči mzdě pozitivní, ale pro důchodce to může znamenat 

pokles životní úrovně při nástupu do důchodu, pokud byli 

předtím zvyklí na standard vyšší.  
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Obrázek 1: Poměr mzdy a důchodu  
 

   
 
 
 
Viz. Obrázek 1: Poměr mzdy a důchodu v tis. Kč 
 
         

Rok 
Vyměřovací 

základ 
Důchod Duch/VymZakl 

2000 12,50 6,3200 0,51 
2005 13,50 6,4759 0,48 
2010 15,20 6,6318 0,44 
2015 16,70 6,7876 0,41 
2020 18,30 6,9435 0,38 
2025 20,40 7,0994 0,35 
2030 22,50 7,2553 0,32 
2035 24,80 7,4112 0,30 
2040 27,30 7,5670 0,28 
2045 30,20 7,7229 0,26 
2049 32,80 7,8476 0,24 

 
 
 
 Zdroj: Institut pro sociální a ekonomické analýzy. 2003. 
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Vývoj reálné hodnoty důchodu 

 
Reálná hodnota průměrného starobního důchodu oproti roku 

1989 poklesla, což je opačný trend než u mezd, kde je reálná 

hodnota v roce 2000 oproti roku 1989 vyšší o 10 %. Dělo se tak 

i přes valorizaci důchodů, a to má nepříznivý vliv na kupní 

sílu starobních důchodců.  

 

Jelikož od ledna roku 2007 došlo k již uvedenému zvýšení 

starobních důchodů, to znamená navýšení starobního důchodu v 

průměru o 500 Kč, čili asi o  6,2 %,9 bude reálná hodnota 

průměrného starobního důchodu v roce 2007 na úrovni 109,1 % 

reálné hodnoty starobního důchodu vypláceného v roce 1989. Ani 

přes tento zlepšující se vývoj reálné hodnoty důchodů nemohou  

být důchodci silnou spotřebitelskou skupinou kvůli dosavadnímu 

nepříznivému vývoji důchodů.  

 

2.3.2 Nedostatky systému z hlediska státu 

 

Míra nucené solidarity 

 

Míra solidarity a její nepřiměřená výše byly popsány 

v kapitole o nedostatcích systému. Nucená solidarita přispívá 

k zatížení státního rozpočtu náklady na správu přerozdělování 

prostředků.  

S tímto problémem souvisí nízká diferenciace důchodů. 

Člověk, který měl vysoké příjmy, a tedy odváděl do systému i 

vyšší pojištění, ztratí v důchodu velkou část své životní 

úrovně. Z hlediska výše důchodu směřuje tato diferenciace 

k jednotnému důchodu. Nivelizace důchodů pak nepodněcuje 

k ekonomické aktivitě v produktivním věku.  

 

                                                 
9 O 6,2  % vzrostou i další české druhy důchodů (plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí). 
O 6,1  % narostou příplatky k důchodu účastníků odboje a politických vězňů. 
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Demografický vývoj – podíl pojištěnců a důchodců 

 

V důsledku degresivního demografického vývoje narůstá 

počet důchodců a klesá počet pojištěnců.  Délka doby dožití se 

neustále prodlužuje. Na trhu práce není potřebný počet 

pracovních míst pro lidi v předdůchodovém věku, ti tedy volí 

raději předčasný odchod do důchodu.   

 

 
Tabulka 3: Podíl počtu důchodců a počtu pojištěnců 
 
 
 
Rok    Počet pojištěných osob  Počet důchodců  
 podíl v % 
   (v tis. osob)     (v tis.osob) 
1993    5652     2521     49,9 
1994    5290     2519     47,6 
1995   5134     2523     49,1 
1996    5186     2498     48,2 
1997    4944     2507     50,7 
1998    4925     2547     51,7 
1999    4728     2573     54,4 
2000    4661     2594     55,7 

 

Zdroj: Důchodová reforma. 2005. 

 

Výdaje důchodového systému 

 

V současné době se podíl výdajů na důchodové pojištění ve 

vztahu k HDP pohybuje okolo 9 %, tento poměr rostl od roku 

1994. V Evropě je to hodnota průměrná, ale při nereformování 

penzijního systému hrozí její růst do roku  2050 až přes 15 % 

HDP. (Gola. 2006b.) 
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3 Penzijní systémy v Evropě a porovnání s 

Českou republikou 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.1 Penzijní systémy Evropské unie 

 
 
Důchodová reforma je potřebná prakticky ve všech zemích 

Evropy. Je však otázka každé země, jak se postaví nebo již 

postavila k jejímu provedení. Dva základní přístupy jsou tyto: 

přistoupení k radikálním změnám a kompletní přeměna systému 

(například Polsko, Slovensko, Švédsko), anebo pouze úprava 

systému současného (například Německo, Francie, Rakousko).  

 

Situaci penzijních systémů v nových členských státech 

Evropské unie, mezi které patří i Česká republika, lze podle 

výše uvedeného členění rozdělit na dva odlišné přístupy 

v reformě penzí. Tato práce bude blíže popisovat však pouze 

důchodové systémy nových členských států, sousedících s Českou 

republikou. 

 

 

První skupinou z nově přistoupivších států jsou země 

Estonsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Litva.  Tyto státy 

provedly penzijní reformy, ve kterých je důležitou součástí 

povinné penzijní připojištění. Snížil se zde podíl důchodů 

vyplácených státem, ale stalo se tak ve prospěch povinného 

fondového systému s individuálními penzijními plány. Fondy 

spravují placení správci a dozírá na ně stát, při 

nespokojenosti klienta je možné fond po určité minimální době 

vyměnit za jiný. Fondy musí splňovat kritéria, například 

návratnost kapitálu a omezených možností investování kvůli 

minimalizaci rizika pro klienty fondů. Zaměstnavatelé v tomto  
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systému nefigurují vůbec, což je odlišné od systémů obvyklých 

na západě Evropy.  

 

Druhý typ přístupu k penzijním reformám tvoří kromě České 

republiky ještě Slovinsko. Změny spočívají v modernizaci 

současného systému v zemi a v podpoře dobrovolného 

připojištění. Českou republikou a jejími sousedy se budou 

zabývat další kapitoly této práce.  

 

V ostatních státech Evropské unie existují různé typy 

penzijních systémů zkonstruované většinou kombinací státního a 

soukromého pilíře. Penzijní soustava spočívající na jednom 

pilíři funguje na Maltě a Kypru. Kyperský penzijní systém je 

založen na jednom fondu, který vyplácí soukromé důchody. 

Financuje zároveň i platby ostatních důchodů kromě starobního 

– vdovské, sirotčí, invalidní a také dávky v nezaměstnanosti. 

Tento fond je financován jak zaměstnanci, tak i 

zaměstnavateli. Ve státním sektoru jsou však zaměstnanci 

placeni státem z průběžného systému. Penzijní systém na Maltě 

nezná druhý ani třetí pilíř financování, a ačkoliv jsou již 

legislativně schválené možnosti vzniku těchto pilířů, zatím se 

nic v této věci neděje10. V rámci celé Evropy vynakládá nejvíce 

financí na výplatu důchodů Itálie (14,9 % HDP), a to z toho 

důvodu, že je zde nejvyšší počet obyvatel starších 65 let, 

kteří pobírají starobní penzi (18,2 %). Mnoho obyvatel nad 65 

let má také Německo (17,5 %) a  Řecko (17,3 %). (Gola. 2006a.) 

 

                                                 
10 Recept na penzi, Hrstková 2. prosince 2005. 
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Tabulka 4: Výdaje na důchody a chudoba11  v Evropě v roce 2005 
 
 

 
 
Zdroj: Eurostat - Bevoelkerung und soziale Bedingungen Nr. 
listopad 2005. 

 

 

                                                 
11 Chudoba - v Evropské unie se za chudé považují ti lidé, kteří mají čistý měsíční příjem nižší než 60 % 
mediánu - nebo v jiných výzkumech průměru - mzdy v konkrétní zemi. (Gola. 2006a.) 

Stát % HDP na důchody 
% chudých lidí nad 65 

let 

Belgie 11,2 26 

Česko 8,9 6 

Dánsko 10,8 24 

Estonsko 9,0 18 

Finsko 11,2 23 

Francie 13,2 19 

Irsko 3,6 44 

Itálie 14,9 17 

Kypr 8,8 58 

Litva 7,1 12 

Lotyšsko 8,2 10 

Lucembursko 10,6 7 

Maďarsko 9,1 9 

Malta 9,0 20 

Německo 13,4 12 

Nizozemí 13,1 4 

Polsko 13,9 6 

Portugalsko 11,9 30 

Rakousko 14,6 24 

Řecko 8,8 33 

Slovensko 7,5 13 

Slovinsko 11,8 21 

Španělsko 9,7 22 

Švédsko 12,0 16 

Velká 
Británie 

11,7 24 
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V České republice vzniká nárok na starobní penzi po  

25 odpracovaných letech, to se ale liší od zbytku Evropy. 

V západní Evropě musí mít lidé většinou 40 let pojištění. 

Pokud tento počet let nenaplní, jsou odkázáni na sociální 

dávky, které jsou ovšem oproti státnímu důchodu obvykle mnohem 

nižší. Vyskytuje se také systém, kde se za chybějící roky 

důchod snižuje. Rozdíly v délce pojištění jsou opravdu veliké, 

například v Nizozemí nebo Belgii je minimální délka pojištění 

45 let, zatímco Slovinsko a Estonsko vyžaduje 15 let. Vyšší 

počet let pojištění je relativně výhodný proto, že po něm 

následuje vyšší státní důchod, na který dosáhnou jen ti, kteří 

po většinu života pracovali a nespoléhali na sociální dávky 

nebo šedou ekonomiku. Nejhorší zatížení penzijních systémů je 

v celé Evropě hlavně z důvodu rostoucí průměrné délky dožití, 

stát pak musí po dlouhou dobu vyplácet penze. To je největším 

problémem ve Skandinávii s věkovým průměrem kolem přes 80 let. 

Všude se ženy dožívají vyššího průměrného věku, což je dáno 

přirozenou demografickou situací. 

 

Nejnižší státní důchody garantují Irsko a Velká Británie, 

jsou zde pouze nejnutnější zajišťovací postupy a státní 

náhrady podobně jako v případě Nového Zélandu nebo USA 

nedosahují ani 45 %. Pro nízkopříjmové skupiny obyvatel jsou 

nejmenší důchody na Slovensku a v Německu. Fungují  pouze jako 

záchranná síť. Nejvyšší státem garantovaná penze je 

v Lucembursku. Zde se zohledňuje počet odpracovaných let a 

dosažený důchodový věk, ale nehledí se na výši výdělku během 

produktivního života. Ve všech evropských zemích existuje 

zajištění pro případ, že občan nesplní podmínky pro vyplácení 

státních důchodů. V takovém případě potom dostává alespoň 

dávky životního minima.  
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Nejnižší průměrné důchody má ze zemí východní Evropy 

Rumunsko (49 EUR / měsíc) a Bulharsko (viz tabulka níže). 

Průměrná hodnota důchodu v těchto zemích je však zkreslující 

údaj, protože přes 60 % obyvatel zde průměrného důchodu 

nedosahuje, a mají tedy poměrně nízkou životní úroveň 

v porovnání s ostatními státy východní Evropy a samozřejmě 

Evropy jako celku. Slovinci mají průměrný důchod přibližně 

desetkrát vyšší nežli Rumuni (420 EUR). Vyšší průměrná penze 

než v České republice je ve Slovinsku a na Kypru (359 EUR). V 

 České republice je hodnota průměrné penze poměrně vysoká - 

cca 280 EUR. V rozdílu mezi průměrnou mzdou a průměrným 

důchodem vedou Lotyšsko a Estonsko, neboť poměr mzdy a důchodu 

je zde okolo 30 % mzdy. Takto nízký příjem penzistů lze 

označit jako chudobu. Nejvíce lidí nad 65 let žije v Lotyšsku 

(15,9 %), v Estonsku (15,9 %) a v Maďarsku (15,4 %). Nejmenší 

problémy s věkem obyvatelstva mají na Slovensku, kde podíl 

obyvatelstva nad 65 let je pouze 11,6 % a na Kypru (11,8 %). 

(Gola, Petr. 2006.)  

 

Jsou-li mezi penzisty počítáni i předčasní důchodci, 

vdovci a vdovy a invalidní důchodci, vyplácí východoevropské 

země důchod každému pátému občanovi. To je velmi náročné pro 

státní rozpočty, protože tyto výdaje nelze náhle zrušit nebo 

snížit. 

 

Obyvatelstvo Evropy je díky dobré životní úrovni jedno 

z nejstarších na světě a evropský regresivní demografický 

vývoj pokračuje ve stále větší míře, proto je nezbytné se 

tomuto vývoji přizpůsobovat. 
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Tabulka 5: Průměrná penze - východní Evropa 
 
 

Země  
Průměrná penze ve východní Evropě 2005 

(přepočteno na euro)  

Slovinsko 420 

Kypr 360 

ČR  278 

Polsko  222 

Maďarsko  186 

Slovensko  147 

Estonsko  108 

Litva  95 

Lotyšsko  94 

Bulharsko  60 

Rumunsko  49 

 
 
Zdroj: Gola. 2006a.  

 

 

 

3.2 Slovenský penzijní systém 

 
 
Slovenská reforma důchodového systému obsahuje prvky 

mnoha světových důchodových systémů a je propojena s dalšími 

reformami v oblasti daní, školství a zdravotnictví. Slovensko 

usiluje o posílení role jednotlivce v sociálním systému a  

zefektivňuje dřívější zastaralý přerozdělovací systém, ve 

kterém hrál hlavní roli stát. V  roce 2003 předložila vláda 

návrh sociálních reforem, které byly na konci roku 2003 

parlamentem schváleny. Za účelem snížení role sociálního státu 

byla zavedena rovná daň ve výši 19 %, proběhly změny ve 

zdravotnictví. Nová sociální politika obsahuje tyto reformy: 

 

• Trh práce - potřeba zvyšovat zaměstnanost 
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• Reforma důchodového systému - nejnáročnější část 

reforem  

• Reforma sociální pomoci - podpora rodinné politiky. 

 

 

Na Slovensku byl zaveden nový třípilířový důchodový 

systém. První pilíř byl do této doby jediný, který na 

Slovensku byl. Zaměstnavatel v něm za své zaměstnance odvádí 

odvody ze mzdy do Sociální pojišťovny, z odvodů konkrétně na 

starobní důchod jde 18 %. Druhý pilíř je tvořen důchodovými 

správcovskými společnostmi, jeho fungování je dále upřesněno. 

Třetí pilíř je dobrovolný a funguje prostřednictvím 

doplňkových důchodových společností. Zde existuje státem 

zvýhodněné spoření, výše příspěvku je ve třetím pilíři jinak 

zcela dobrovolná.  

 

Občané, kteří začátkem roku 2005 nedosáhli ještě 16 let, 

se musí stát účastníky druhého pilíře povinně při nástupu do 

zaměstnání. Jejich odvody budou 9 % pro Sociální pojišťovnu a 

9 % do penzijního fondu, který si vyberou. Pokud byli lidé 

v roce 2005 starší než 16 let, mohli si vybrat, zda do druhého 

pilíře vstoupí. Jestliže se rozhodli pro, museli do druhého 

pilíře vstoupit nejpozději do konce června 2006. Kdo byl mezi 

lednem 2005 až červnem 2006 nezaměstnaný nebo student, mohl 

vstoupit i později. Vstup do druhého pilíře není vhodný pro 

občany, kterým do důchodu zbývá odpracovat méně než 10 let. 

Pokud má být spoření v druhém pilíři výhodné, doporučuje se 

doba spoření minimálně 18 let. Z druhého pilíře se už nelze 

„odhlásit“, ale jednou za rok je možno si vybrat jiný penzijní 

fond. Tyto fondy se nazývají důchodové správcovské 

společnosti. Ty vytvářejí tři typy důchodových fondů: 

konzervativní, růstový a vyvážený, a jsou kapitálovou složkou 

na rozdíl od průběžného prvního pilíře. Na důchodové 

správcovské společnosti jsou kladeny požadavky i prováděny 
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státní kontroly, ale pokud by přeci jenom došlo k poškození 

peněžních fondů, garantuje stát, že částku na účtu v plném 

rozsahu vyplatí. Pro účastníky je příjemnou skutečností, že 

peníze na účtu podléhají dědictví.  

 

Reforma je financována například příjmy z privatizace což 

je mimochodem otázka, o které se diskutuje i v České 

republice. Důchodové úspory a jejich investice v ekonomice 

podporují ekonomický růst země. Díky reformě se zvýšil 

průměrný starobní důchod, nyní je přes 6 500 SK (147 EUR), v 

roce 1995 byl 4 490 SK. Státní důchod bere asi 22 % 

slovenských občanů. Ženy chodily do důchodu v 53 až 57 letech 

podle počtu dětí, od roku 2014 však budou chodit do důchodu v 

62 letech. Tento věk je stejný i pro muže, kteří odcházeli do 

důchodu v 62 letech již od roku 2005.  

 

 

3.3 Polský penzijní systém 

 
 

V Polsku byl v roce 1999 zaveden třípilířový důchodový 

systém. První pilíř tvoří povinné příspěvky do systému, je to 

příspěvkový průběžný systém založený na fiktivních 

individuálních účtech. Také druhý pilíř je povinný. Tento 

pilíř je spravován penzijními fondy stejně jako třetí pilíř, 

který je však dobrovolný.  

 

Důchod od státu přijímá 20 % polských občanů. Mužský 

důchodový věk je 65 let a pro ženy je to 60 let. Muži musí do 

systému přispívat minimálně 25 let a ženy minimálně 20 let. 

Průměrný důchod v roce 2005 byl v přepočtu 222 EUR. (Důchodová 

reforma. 2005.) Zařazení občanů do systémů pojištění určuje 

jejich věk. Lidé narození do konce roku 1948 ještě zůstávají 

ve starém dávkově definovaném průběžném systému. Občané 
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narození později, a to mezi lety 1949 až 1968 včetně těchto 

let, měli možnost volby, zda celý svůj příspěvek na penzi 

budou odvádět do sytému na fiktivní účet, nebo zda svůj 

příspěvek rozdělí stanovenou částí na část do systému 

fiktivních účtů a část do vybraného penzijního fondu. Občané 

mladšího věku, narození od roku 1969 včetně, už musí povinně 

odvádět příspěvek do prvního i druhého pilíře.  

 

Předčasný důchod je pro občany možný v 55 letech, pokud 

splní podmínku, že jsou pojištěni 20 let. Předčasný důchod se 

občanům vypočítává stejně jako starobní, pouze ve vzorci pro 

výpočet nejsou obsaženy výdělky za poslední léta, a proto je 

tento důchod pochopitelně vždy nižší. Přesné číslo je určeno 

výší občanova výdělku a počtem měsíců, o které si budoucí 

důchodce zkrátil dobu své produktivity.  

 

Porovnáme-li Polsko s Českou republikou a Slovenskem, 

jsou odvody na důchody v Polsku vyšší. Z hrubé mzdy se odvádí 

12,2 % na starobní důchod do prvního pilíře, do druhého 

fondového pilíře činí odvody 7,3 %. Odvody na jiné než 

starobní penze jsou 13 %. Celkový odvod do důchodového systému 

tedy v Polsku přesahuje 32 %. (Důchodová reforma. 2005.) 

 

V Polsku se druhý pilíř, tedy fondový systém poměrně 

dobře ujal, v roce 2005 bylo v šesti nejsilnějších fondech 

soustředěno 72 % účastníků penzijního systému. To, že 

účastníci nejsou rozdrobeni do desítek malých fondů, snižuje 

náklady na administrativu a tím jsou umožněny i vyšší výnosy 

z těchto fondů. Do druhého pilíře dobrovolně vstoupilo 63 % 

ekonomicky aktivních občanů od 30 do 50 let (v této skupině 

osob si mohli lidé volit, zda vstoupí, nebo ne, ale mladší 

museli vstoupit již povinně viz. vysvětlení výše).  
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3.4 Maďarský penzijní systém 

 

Maďarsko zavedlo penzijní reformu již v letech 1997 až 

1998. Tato reforma se dnes považuje za neúspěšnou a v současné 

době se připravuje druhá reforma. Systém je třípilířový. První 

státní pilíř je však dlouhodobě málo udržitelný, což je 

situace porovnatelná se stavem před reformou. Druhý pilíř je 

slabý a nevýkonný a náklady na něj jsou v porovnání s okolními 

zeměmi vysoké. Jedním z hlavních důvodů je špatné legislativní 

zajištění systému a konkurenční boj mezi fondy.  

 

V Maďarsku mají s první reformou důchodů negativní 

zkušenosti právě z počátku reformy na konci 90. let. István 

Hamecz, vedoucí direktoriátu ekonomiky a měnové politiky 

Maďarské národní banky, k tomu na konci roku 2006 uvedl: 

„Maďarská penzijní reforma může být pro českou reformu 

užitečným ponaučením. Na reformu z let 1997 až 1998 se v 

současné době pohlíží jako na totální neúspěch. Udržitelnost 

prvního, státem řízeného pilíře je téměř tak špatná, jako byla 

před reformou. Aby Maďarsko zvládlo situaci, připravuje nyní 

druhou penzijní reformu. Výkonnost druhého, plně finančně 

krytého a soukromě řízeného pilíře je slabá, zatímco náklady 

na něj jsou v mezinárodním srovnání velmi vysoké. Je tomu tak 

zejména kvůli problémům s předpisy a problémům s konkurencí v 

oblasti penzijních fondů.“ (www.mesec.cz, 2007.) 

 

První pilíř systému je vlastně převzatý průběžný dávkově 

definovaný systém. Druhým pilířem je fondový systém 

financovaný povinnými odvody a třetí pilíř je dobrovolné 

spoření zákonem povolené již od roku 1993. Občané, kteří 

začali pracovat před 1.červencem 1998, si mohli zvolit, zda 

vstoupí do průběžně financovaného systému, nebo se budou 

účastnit systému kombinovaného, ve kterém část příspěvku jde 

do průběžného a druhá část příspěvku jde na účet u penzijního 
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fondu. Ten, kdo vstoupil na pracovní trh po tomto datu, se již 

povinně musí účastnit v obou pilířích.  

 

V Maďarsku pobíralo v roce 2005 důchod 17 % všech občanů, 

průměrná penze byla v tomtéž roce 186 EUR. Věk odchodu do 

důchodu byl stanoven v roce 2000 na 58 let pro ženy a 62 let 

pro muže po 20 letech placení pojistného. Tento věk se 

postupně vyrovnává a v roce 2009 se má důchodový věk žen i 

mužů sjednotit na hranici 62 let pro obě pohlaví. Předčasný 

důchod je možné pobírat 5 let před dosažením věku odchodu do 

důchodu při dosažení potřebných let pojištění. (Gola. 2006a.) 

 

Odvody na starobní i nestarobní penze do prvního pilíře 

jsou 18,5 %. Do druhého fondového pilíře jde 8 % hrubých mezd 

pracujících. Stejně jako v Polsku je i v Maďarsku poměrně 

velká koncentrace účastníků systému v několika větších 

fondech. Účast pouze v prvním pilíři si zvolila menšina 

starších obyvatel, většinou nad 40 let věku, kterým se už 

časově nevyplatí spořit na penzi ve fondu. 

 

 V Maďarsku byla reforma stanovena jako postupná, neboť 

se platby do druhého z pilířů měly zvyšovat podle časového 

rozvrhu. Ukázal se zde obrovský problém, který by mohl 

případně v důsledku nízkého politického konsensu hrozit i 

v České republice. Dohodnuté kroky totiž nepřežily politickou 

změnu, a tak je maďarský systém značně nestabilní, protože 

jeho zásadní části jako například výše sazeb nebo vůbec 

samotná povinná účast v druhém pilíři procházejí změnami podle 

politické situace. Z těchto špatných maďarských zkušeností 

vyplývá nutnost politického konsensu v případě ustanovování 

penzijního systému, jinak je reforma téměř nepoužitelná pro 

perspektivní hospodaření jak státu, tak hlavně přispěvovatelů, 

tedy účastníků. To je zvláště aktuální pro Českou republiku 
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v době, kdy se ona sama na reformu připravuje a velmi těžce 

tuto politickou shodu hledá.  

 

Celkově je možné zhodnotit nedostatky maďarského a také 

polského systému jako institucionální nepřipravenost na 

reformy, neboť reformy byly přijaty bez patřičné legislativní 

a institucionální přípravy. To platí hlavně u polské reformy, 

která vešla v život velmi rychle bez ohledu na to, jestli je 

finální právní úprava způsobilá k tomu, aby reforma mohla být 

úspěšně implementována. Také správa nového systému nefungovala 

podle očekávání a nastaly například problémy s identifikací 

příchozích plateb, které byly pro účastníky o to 

nepříjemnější, že ani informační funkci v novém systému 

nedokázaly úřady plnit bezchybně. Následovalo tedy zpoždění 

v převodu prostředků do fondového pilíře a nedostatky ve 

správě osobních účtu, což pochopitelně obecně podrývá důvěru 

v užitečnost reformy jak u polských, tak i u dalších občanů 

zemí, které teprve podobnou reformu chystají. Zpoždění má však 

ještě další negativní důsledky kromě ztráty důvěryhodnosti, a 

to vznik zadlužení systému při pozdním převodu prostředků. 

Toto zadlužení zvyšuje náklady systému a zbytečně jej 

prodražuje. Polská právní úprava je dosud velmi nedostatečná 

právě v oblasti části důchodů, a to konkrétně právě těch 

z povinného fondového pilíře. Maďarsko má sice v této 

problematice zákony propracovány důkladněji, ale na druhou 

stranu je potřeba je ještě poupravit, protože mezi teoretickou 

úpravou a praxí existují rozpory. Z těchto potíží jiných zemí 

má Česká republika možnost čerpat poučení, a tak se podobným 

nedostatkům vyvarovat.  

 

Dalším poměrně důležitým problémem při zavádění reformy 

je financování přechodného období a transformace z jednoho 

systému na druhý. Převedení důchodů na jiný způsob 

vypočítávání, náklady na nové úředníky a informační kampaň, 
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přeměna systému jako takového je záležitostí nákladnou a 

složitou.  

 

V oblasti tranzitivních nákladů řešily země, které již 

reformu zavedly, financování pomocí snížení prvopilířových 

důchodů, to znamená vnitřním financováním. Hovoříme zde opět o 

Maďarsku, Polsku a také Estonsku, které má s reformou již také 

zkušenosti. Dalším zdrojem tranzitivních nákladů byly 

příspěvky  ze státního rozpočtu a také dluhy systému. 

Například Polsko využilo ještě jiný způsob k uhrazení nákladů 

přechodného období, což byly příjmy z privatizace.  

 

Rizikem přeměny důchodového systému z plně státního na 

částečně soukromý je takzvaný overselling. To je situace, kdy 

se fondového financování důchodů účastní i osoby, pro které to 

není výhodné. Navzdory nepřipravenosti institucí na hladký 

průběh reformy a tím pádem také nižší důvěryhodnosti systému 

se do druhého pilíře  zapojilo ve všech třech zemích, které 

již reformu aplikovaly, mnohem více občanů nežli se předem 

odhadovalo. To zkomplikovalo financování druhého pilíře 

penzijního systému. Zde se potvrzuje, že je nutné občany státu 

dostatečně informovat o významu penzijních fondů a vybavit je 

dostatečnými vědomostmi k tomu, aby dokázali posoudit 

prospěšnost svého zapojení do průběžného pilíře. Vydělá na tom 

jak stát, tak také občané samotní.  

 

S touto výše uvedenou problematikou souvisí také jeden 

z dalších problémů reformy v Maďarsku (v Polsku pouze 

částečně). První roky penzijní reformy ukázaly, že čistý výnos 

z penzijních fondů je velice nízký a administrativní náklady 

na reformu naopak vysoké. Polská situace se v současnosti 

zlepšuje přijetím nové legislativy a prodlužováním existence 

nového důchodového systému.  
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4 Řešení důchodové reformy v České 

republice a kompromisy politických stran 

v oblasti reformy 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Důchodová reforma v České republice dosud neproběhla, 

ačkoliv se již několik let hovoří o její nutnosti. Názory na 

ni jsou rozděleny podle politického smýšlení té či oné vlády 

nebo opozice. Navíc je jisté, že jakékoliv změny v penzijním 

systému budou méně populární, a tudíž politicky nepohodlné, 

protože ať už reforma proběhne tak či onak, v každém případě 

se v důchodovém systému bude muset oslabit úloha státu na 

financování penzí a naopak se bude posilovat role jedince. 

Tato koncepce je schůdnější spíše pro pravicově orientované 

politiky.  

 

Současný důchodový systém zůstane až do roku 2023 

v přebytku, i když jen v mírném. (Telička. 2006.) To je 

argument pro ty, kteří tvrdí, že zásadní reforma není nutná. 

Ovšem zhruba v roce 2065 by se podle stejného hodnocení 

(Telička. 2006.) propadl systém do tak vysokých dluhů, které 

by překročily výši ročního HDP České republiky. Není tedy 

možné akceptovat tvrzení některých levicových politiků, že 

český penzijní systém je dále udržitelný. Čím dříve se s ním 

začne, tím větší náklady státu budou ušetřeny. I z běžného 

laického pohledu je jasné, že pokud dnešní populace stárne, 

znamená to, že přibývá důchodců. Aby bylo možné je ze státních 

peněz uživit, bude na to někdo muset vydělat. Jenomže dětí se 

nerodí tolik, aby příjem státu na důchody z daní byl 
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spolehlivě zajištěn.12 Navíc současná sociální politika státu 

je nastavena štědře pro ty, kteří nemohou, i pro ty, kteří 

nechtějí pracovat. Vysoké sociální dávky a relativně snadná 

možnost přivydělávat si na černém trhu nebo dokonce 

kriminalitou13, nenutí velikou skupinu sociálně slabých a 

nevzdělaných pracovat a tím pádem ani neodvádějí daně, naopak 

jsou státem živeni. Tyto skupiny lidí pak mají obvykle více 

dětí, nežli ekonomicky produktivní obyvatelstvo. Dále pak tyto 

děti ze sociálně slabých rodin pokračují v trendu, který 

okoukaly z domova a motivovat je k práci je stejně těžké, jako 

vysvětlovat velké mase levicových voličů, že je potřeba naučit 

se větší ekonomické samostatnosti, kterou obnáší například 

důchodový systém s nižším podílem státního financování.  

 

Tato kapitola si klade za cíl popsat nejprve nemožnost 

vyhovět všem požadavkům na důchodový systém. Ten nemůže být 

zároveň štědrý, prosperující, všem vyhovující, o všechny 

pečující a stát finančně nevyčerpávající.  V dalších částech 

pak má práce nastínit vývoj českého důchodového systému 

v současnosti a některé důležité okolnosti, jako je třeba 

pohled Evropské unie na českou nerozhodnou politickou scénu, 

která více nežli nutná ekonomická opatření a legislativní 

změny řeší své vlastní personální a názorové rozepře. Názory 

jednotlivých politických sekcí jsou uvedeny v závěru kapitoly 

a na jejím konci je také shrnutí, které zdůrazňuje nutnost 

nalezení konsenzu v oblasti důchodových změn. Takto 

strukturovaný popis české situace v důchodové oblasti 

poskytuje představu o současném stavu a zároveň nastiňuje 

další možnou cestu.  

 

                                                 
12 Viz Příloha 3 -  Regresivní demografický model České republiky. 
13 Tento názor autorky vychází z faktu, že podle trestního zákona horní sazba trestu za krádež je pouze 3 roky 
vězení, přičemž jsou často v praxi tresty pro pachatele těchto trestných činů nižší. Dále se často vyskytuje to, že 
sociálně slabí využívají shovívavosti zákona vůči nezletilcům a posílají své děti páchat hlavně majetkové trestné 
činy.  
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Pestrost názorů na důchodovou reformu nesmí být podle 

názoru autorky dále na překážku změnám parametrů stávajícího 

důchodového systému. V mnoha ohledech je nutné přehodnotit  

nynější sociální systém a uzpůsobit ho tak, aby neumožňoval 

spoléhat se pouze na pomocnou ruku státu, ale aby fungoval 

pouze jako záchranná síť, nikoliv obživa. To souvisí i 

s podobou důchodového systému, který by neměl dopustit 

rozšíření nebo jen hrozbu bídy pro důchodce, ale zároveň musí 

dát jasně najevo, že každý si svým vlastním přičiněním může 

svou penzi zajistit lépe, než by to mohl udělat pro důchodce 

sice snadno, ale o to nedostatečněji stát. Tyto změny jsou 

však natolik dlouhodobou záležitostí, že není vhodné 

s reformou penzí déle čekat. Čím dříve se dnešní mladí lidé 

naučí starat se o své zajištění ve stáří, tím snadnější a méně 

nákladné změny bude znamenat důchodová reforma pro celou 

společnost.  

 

 

4.1 Magický trojúhelník důchodového systému 

 
 

Při reformě českého penzijního systému je možné 

postupovat vícero způsoby, z nichž každý je bližší pravicové 

nebo levicové politice. Najít v těchto možnostech shodu je pro 

politickou reprezentaci velmi obtížné. Je také potřeba si 

ujasnit, jaké úpravy nebo celková reforma se vlastně bude 

provádět. Z možností lze vybrat varianty zaměřené na výdajovou 

nebo příjmovou stranu. 

 

Je možné se například zaměřit na parametrické změny třeba 

s pomocí takzvaných  NDC (Notional Defined Contribution) - 

fiktivních účtů, kde bude výše důchodů více záviset na 

předchozím výdělku. Lze použít nějakou variantu s prvky opt-

out, která občanům umožní částečně vystoupit ze státního 
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systému a spořit v kapitálových fondech. Možnosti zde 

existují, ovšem je potřeba si uvědomit ekonomické pravidlo 

magického trojúhelníku. Stejně jako v celé ekonomice, není ani 

v penzijním systému nic zadarmo. To znamená, že není možné, 

aby země měla systém s vysokými důchody, které by penzisty 

štědře zajišťovaly, zároveň aby tito lidé chodili do důchodu 

v nízkém věku a zároveň - a to je vlastně třetí vrchol 

trojúhelníku - aby byla nízká míra zdanění produktivního 

obyvatelstva. Tyto tři věci jsou v protikladu, nemohou 

fungovat všechny současně. Rozhodnutí politické sféry spočívá 

v tom, kterou z nich bude preferovat a v kterém z vrcholů toho 

magického trojúhelníku bude důchodový systém fakticky 

zaplacen. (Bezděk, 2005.) 

 

 

4.2 Bezděkova komise 

 
 

Během jara 2004 se představitelé politických stran 

sedících v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 

dohodli, že se pokusí problém penzijního systému řešit 

společnou cestou. Byl ustanoven tým expertů, složený ze 

zástupců politických stran, Ministerstva financí, Ministerstva 

práce a sociálních věcí a úřadu vlády. Tato skupina expertů 

zvolila do funkce koordinátora pro přípravu podkladů pro 

rozhodnutí o důchodové reformě Vladimíra Bezděka14 z České 

národní banky, který se důchodovou problematikou dlouhodobě 

zabýval již předtím při svém vědeckém zkoumání. Vladimír 

Bezděk vytvořil pracovní skupinu, výkonný tým, který se na 

přípravě podkladů podílel. 

 

Od července 2004 do června 2005 pracovala tedy tzv. 

Bezděkova komise na Úřadě vlády. Komise byla tvořena výše 

                                                 
14 Vladimír Bezděk – absolvent VŠE Praha, analytik České národní banky v oblasti fiskální politiky. 
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zmíněnou pracovní skupinou, jakožto výkonným týmem, a ze 

zástupců pěti politických stran sedících v té době 

v Parlamentu České republiky. Hlavním úkolem této Bezděkovy 

komise bylo provést analýzu návrhů penzijních reforem 

jednotlivých politických stran za použití předem definovaných 

vstupních podmínek a vyhodnocovacích kritérií. Své výsledky 

skupina průběžně publikovala na internetu, poté uveřejnila 

Závěrečnou zprávu. Ta je politicky nestranným odborným 

materiálem, který obsahuje komentáře a názory výkonného týmu 

na problematiku důchodové reformy v České republice.  

 

1. První kapitola zahrnuje stručné shrnutí zadání 

jednotlivých variant a sumarizuje hlavní závěry.  

2. Následující kapitola se snaží o srovnání dosažených 

výsledků.  

3. Třetí, poslední kapitola je souhrnem informací a 

znalostí, které vyplynuly z provedených analýz. Tyto 

analýzy se také společně s komentáři staly podkladem pro 

formulaci názorů a doporučení pro důchodovou reformu 

v České republice.  

 

Svou činnost skupina expertů oficiálně skončila  

30. června 2005. Její členové se po devíti měsících vrátili 

zpět do svých úřadů.  

 

Závěry komise: 

 

• současný systém není dlouhodobě udržitelný,  

• je nutné pokračovat v reformách postupným a 

přijatelným způsobem, nikoli „skokovou terapií“, 

• nelze očekávat, že v penzijním systému bude něco 

„zadarmo“, nelze platit malé pojistné a dostávat veliké 

důchody - viz tato kapitola o magickém trojúhelníku, 
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• pro dosažení uspokojivé výše odvodů do penzijního 

systémů i příjmů z něj je potřeba zkombinovat různé 

systémy a způsoby financování, podpořit vznik  

plnohodnotných pilířů druhého a třetího, využít například 

systém opt-out, 

• existuje všeobecná shoda odborníků i politických 

stran na nutnosti zvyšování věku odchodu do důchodu,  

• snaha o přibližování názorů politických stran je 

potřebná k úspěšné realizaci důchodové reformy, a i když 

je uvedena na závěr, představuje zřejmě jednu 

z nejdůležitějších skutečností pro zdárné zavedení 

důchodových změn. 

 

 

4.3 Změny základního důchodového pojištění od 

ledna 2004  

 

Průměrný věk odchodu do starobího a plného invalidního 

důchodu činil v roce 2004 57 let, z toho 58 let pro muže a 56 

let pro ženy. Pokračuje tedy nadále zvyšování věkové hranice 

na 63 let pro muže a bezdětné ženy. Období studia jako období 

zápočtu náhradní doby pojištění bylo omezeno, stejně jako 

možnosti předčasného odchodu do důchodu. 

Opatření týkající se změny pojistného byla schválena v podobě 

zvýšení pojistného z 26 na 28 procentních bodů, ovšem celkové 

zatížení se nezměnilo, pouze byla změněna vnitřní struktura 

sazeb pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti. 

 V důsledku těchto opatření došlo ke změně v roce 2004 a 

k obratu, kdy výdaje ze základního důchodového pojištění byly 

o 4 procentní body nižší než jeho příjmy. (Národní strategická 

zpráva o přiměřených a udržitelných důchodech. 2005.) 
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4.4 Národní strategická zpráva o přiměřených a 

udržitelných důchodech  

 
 

Dalším významným dokumentem v oblasti penzijní reformy je 

dílo Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky 

z června 2005. Česká republika se jím zapojuje do procesu 

Evropské unie „Otevřené metody koordinace v oblasti důchodů“ a 

připojuje se k jedenácti společným cílům schváleným v roce 

2001 na zasedání Evropské rady v Laekenu.  

 

Zpráva popisuje český důchodový systém z hlediska plnění 

společných cílů ve třech hlavních kapitolách, které se týkají 

tří základních oblastí  

 

• přiměřenosti důchodů,  

• finanční udržitelnosti důchodových systémů  

• a modernizace důchodových systémů.  

 

Účelem zprávy bylo vytvořit strategický dokument jako 

výchozí bod pro diskuzi o rozšíření a zachování jistot 

současných i budoucích seniorů. (Národní strategická zpráva o 

přiměřených a udržitelných důchodech. 2005.)  

 

Zpráva uvádí, že se v roce 2004 podařilo schválenými 

opatřeními stabilizovat český důchodový systém na přibližně 

dvacet let. Vzhledem k demografickému vývoji, kdy česká 

populace stárne nejrychleji v Evropě, dojde pravděpodobně k 

tomu, že se současný poměr důchodců a plátců pojistného zvýší 

od roku 2050 ze současných 55 % až na 93 %. (Národní 
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strategická zpráva o přiměřených a udržitelných důchodech. 

2005: s. 21)   

 

Ve zprávě se také vyskytuje varování před nedostatečnou 

přiměřeností důchodů a její zhoršující se tendencí. Je to 

z toho důvodu, že osoby s vysokými příjmy mají vzhledem ke 

svému pracovnímu příjmu důchod velmi nízký, ale lidé s nízkými 

příjmy mají důchody v poměru ke svému příjmu se zaměstnání 

poměrně velký. V systému je proto zvýšená mezipříjmová 

solidarita, a to zabraňuje přiměřeným důchodům pro všechny 

seniory vzhledem k jejich celoživotní příjmové úrovni. Na 

druhou stranu zpráva uvádí, že podle výzkumu OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) je 

v České republice celosvětově jedna z nejnižších hodnot 

chudoby starých lidí nad 70 let. Vypovídá to o tom, že 

z tohoto hlediska, tedy zabezpečení základních životních 

potřeb a zdravotní péče, jsou české důchody přiměřené 

dostatečně.  

 

 

4.5 Výzvy Evropské unie k reformě důchodů 

 
 
Přestože od dob Bezděkovy komise i od vydání Národní 

strategické zprávy uplynulo již několik měsíců, dokonce již 

téměř let, veliké změny v českém penzijním systému dosud 

nenastaly. Také díky dlouhodobě politicky nestabilní situaci 

se situace nezlepšuje a penzijní reforma je stále připravovaná 

jen teoreticky, bez jasně a jednotně vymezených pravidel 

dalšího vývoje. Česká republika jako člen Evropské unie 

nezůstává v této oblasti nepovšimnuta a v říjnu roku 2006 byla 

zařazena do kategorie šestice nejvíce rizikových zemí Evropské 

unie v oblasti veřejných financí z důvodu stárnoucí populace a 

v souvislosti s dlouhodobou neochotou politiků vypracovat a 

schválit penzijní reformu. "Zpráva jednoznačně vyvrací chiméru 
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vyslovovanou občas některými českými politiky, že je důchodový 

systém udržitelný beze změn dalších dvacet let. Dlouhodobý 

rozpočtový dopad stárnutí v České republice je vyšší než 

evropský průměr. Výrazně ho ovlivňuje významné zvýšení výdajů 

na penze v poměru k HDP." (Havligerová J., 2006.) 

 

Zpráva a následné vyhodnocení české ekonomiky, které 

přišlo z Bruselu, je o to horší, že Evropská komise v té době 

ještě neměla aktuálně opravené údaje o deficitu veřejných 

financí. Ve zprávě se tedy hodnotila čísla vycházející 

z loňského schodku ve výši 2,6 % HDP, nikoli skutečných  

2,95 %.15 Komise nepočítala ani s tím, že Česká republika kvůli 

narůstání rozpočtových schodků odsune přijetí evropské měny 

eura. Podle bruselských odborníků porostou výdaje České 

republiky spojené se stárnutím populace během příštích 

čtyřiačtyřiceti let o 7,2 %. To je mnohem více, než činí 

průměr všech zemí Evropské unie. Podle prognóz Evropské unie 

výdaje na důchody vzrostou za tuto dobu o 5,6 %. Podobně jako 

Česká republika jsou na tom už jenom Řecko, Kypr, Maďarsko, 

Portugalsko a Slovinsko.  

 

"S politováním musím říci, že Evropská komise zcela 

potvrdila katastrofální stav našich veřejných financí." 

(Havligerová J., 2006.) Tlustého předchůdce na Ministerstvu 

financí České Republiky Bohuslav Sobotka konstatoval, že bez 

stabilního politického prostředí nelze reformu prosadit. 

Stárnoucí populace není jenom hrozbou pro samotné staré lidí a 

jejich zajištění ve stáří, ale také pro celou ekonomiku. 

Nedostatečný počet pracovních sil a daňových poplatníků by 

podle Evropské komise mohl brzdit ekonomický růst země. 

Odhadem Evropské komise by to mezi lety 2031 až 2050 bylo 

v číslech růstu HDP snížení dokonce až na 0,8 procenta.  

 

                                                 
15 http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/notifikace_vladniho_deficitu_a_dluhu20070402 
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Podle statistických průzkumů je dokázáno, že většina lidí 

chápe nutnost reformy veřejných financí, ale tito lidé si na 

druhou stranu vůbec nepřipouští omezování sociální funkce 

státu. K úspěchu reformy nestačí jen politická vůle, ale i 

informovanost občanů.  

 

 

4.6 Návrhy financování důchodové reformy 

privatizací 

 

 

Během minulých let se v České republice na vládní úrovni 

diskutovalo nepřetržitě o privatizaci  akcií společnosti ČEZ, 

které vlastní stát. Státní podíl v ČEZu je celkem 67,6 % 

akcií.  Za tento prodej byla stanovena cena minimálního výnosu 

31 miliard korun. O nutnosti a způsobu privatizace se vedly 

spory až do března 2007. Minulé vlády usilovaly o schválení 

použití těchto privatizačních prostředků na rozjezd důchodové 

reformy.  

 

První vláda premiéra Topolánka v prosinci schválila plán 

prodat část podílu státu ve společnosti ČEZ tak, aby příjmy 

státního rozpočtu z tohoto prodeje dosáhly zmíněných 31 mld. 

Kč (5,7 % akcií ČEZu). Výnosy však už nehodlala použít na 

důchodovou reformu, ale  na krytí ekologických škod a nákladů 

na budování infrastruktury v roce 2007. 

 

V březnu 2007 byl schválen prodej 7 % akcií ČEZu. Při 

současných cenách na kapitálovém trhu, kde se akcie mají 

prodávat, by měl výnos z prodeje činit 36 miliard korun. 

Představy jejich použití na důchodovou reformu však 

Topolánkova vláda definitivně zavrhla.  
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„Peníze budou plynout do fondu dopravní infrastruktury na 

opravy a budování silnic. S prodejem nesouhlasí opozice. Podle 

KSČM lze zdroje na opravy silnic získat od Evropské investiční 

banky, evropských fondů či pomocí úspor státních výdajů kromě 

sociálních. Privatizační rozhodnutí jsou však v kompetenci 

vlády a Sněmovna o nich nehlasuje.“ (Weikert. 2007.) 

 
 

4.7 Varianty politických stran 

 
 

Varianty politických stran jsou uvedeny v následujících 

podkapitolách. Jsou to však varianty, které v době svého 

vzniku počítaly s dřívějším spuštěním reformy a nemohly 

předvídat politickou situaci, která nastane. Přesto je jejich 

přehled užitečným náhledem na smýšlení politických stran a 

inspirací k možnostem důchodové reformy.  

 

 

4.7.1 Varianta ČSSD – systém fiktivních 
individuálních účtů NDC 

 

Důchodové zabezpečení bude i nadále založeno průběžným 

financováním (PAYG). Vytvoří se systém pomyslných 

individuálních účtů v centrální databázi, na kterých má každý 

přehled o svých vlastních odvodech na důchodové zabezpečení. 

Dojde k významnému posílení ekvivalence důchodového systému a 

automatickému přizpůsobení demografickému vývoji. 

 

Věk odchodu do důchodu se postupně bude zvyšovat na 65 

let pro ženy i muže. Muži dosáhnou tohoto věku v roce 2030, 

ženy v letech 2033 až 2043 v závislosti na počtu vychovaných 

dětí. 
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4.7.2 Varianta KDU-ČSL – dobrovolné vyvázání ze 
systému 

 

Bude nutné založit důchodové zabezpečení na vícezdrojovém 

financování a umožnit občanům dobrovolné částečné vystoupení 

ze státního penzijního systému formou přesměrováním části 

svých odvodů do soukromých systémů zabezpečení se na stáří. 

Toto vyvázání se ze státního systému je pro generaci 

v přechodném období změny podmíněno přidáním svých vlastních 

prostředků na kapitálové spoření nad rámec vyvázané sazby o 

dva procentní body. Občané mladší 50 let v okamžiku spuštění 

reformy mají tedy možnost vyvázat se částečně ze státního 

průběžného systému.  

 

Věk odchodu do důchodu je stanoven na 65 let pro muže a 

bezdětné ženy. Důchodový věk se bude po dosažení 63 let 

zvyšovat ročně o 4 měsíce pro muže i ženy. U žen s dětmi 

zůstane zachována redukce věkové hranice podle počtu dětí. 

 

 

4.7.3 Varianta KSČM – pouze úprava stávajících 
parametrů 

 

Komunisté usilují o zachování současného stavu 

důchodového systému. Od roku 2012 bude příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti (1,6 %) převeden do systému důchodového 

zabezpečení, čímž se zvýší sazba důchodového pojištění na  

29,6 %. Příjmy důchodového systému jsou od roku 2007 posíleny 

o platbu státu ve výši zrušeného příspěvku na penzijní 

připojištění.  
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Věková hranice odchodu do důchodu bude od roku 2030 růst 

pro muže i ženy (bez ohledu na počet dětí) o 4 měsíce za 

kalendářní rok, až dosáhne 65 let. 

 

 

4.7.4 Varianta ODS – rovný důchod 

 

Státní první pilíř bude zajišťovat rovný důchod, což 

znamená stejný pro všechny, a to ve výši 20 % průměrné mzdy. 

Sníží se také povinné platby do průběžného systému. Klesne 

váha státního důchodového zabezpečení, a zvýší se tak prostor 

pro soukromé zabezpečení. Všichni budou postupně přecházet na 

rovný důchod. 

 

Věková hranice se zvyšuje stávajícím tempem až na hranici 

65 let pro muže i  všechny ženy. V budoucnu dochází ke 

sjednocení všech věkových hranic a následně k jejich dalšímu 

zvyšování. Pro obě pohlaví se důchodový věk dále zvyšuje od 

konce 30 let nejprve o 2 měsíce a později o 1 měsíc ročně, 

takže na konci předpovídaného období v roce 2100 dosahuje 

71 let pro muže i ženy. Nárok na výplatu důchodu pak vzniká 

všem občanům České republiky, kteří dosáhli statutárního 

důchodového věku. To prakticky znemožňuje předčasný odchod do 

důchodu. 

 

 

4.8 Aktuální politické návrhy 

 

 

Čeští političtí reprezentanti plánují nejpozději na leden 

2008 platnost nového zákona, který by zakotvil reformu 

penzijní soustavy. Toto datum vyplývá z harmonogramu příprav 

penzijní reformy představené v lednu 2007 ministrem práce a 
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sociálních věcí Nečasem. Podle něj by se do navrhovaného 

termínu mohly parlamentní strany na změnách shodnout a 

zákonodárci by je mohli schválit. Mezi změny patří také často 

uváděné prodlužování důchodového věku i doby pojištění. Tato 

koncepce příprav na penzijní reformu by měla přetrvat i přes 

případnou nestabilitu nové vlády, neboť usiluje o politický 

kompromis více stran. Zákon by měl zakotvit i zavedení stropu 

plateb pojistného, změnu invalidních důchodů či placení 

pojistného za takzvané náhradní doby, tedy za studium či 

rodičovskou dovolenou. Soubor hlavních změn nepředstavuje 

zásadní reformu, ale úpravu parametrů současného systému. Je 

tomu tak právě proto, aby byl možný kompromis mezi stranami, 

to znamená, že každá z nich se vzdá části svého penzijního 

programu, například ODS podle tohoto návrhu ustoupí od rovného 

důchodu, který byl pro ostatní politické strany nepřijatelný.  

 

Podle posledního vládního návrhu reformy veřejných 

financí zveřejněného na jaře 2007 by se mělo pokračovat 

v trendu prodlužování odchodu do důchodu až do hranice 65 let 

u mužů i žen. V současnosti se každoročně důchodový věk u mužů 

posouvá o 2 měsíce a u žen dokonce o 4 měsíce. Tento systém  

posouvání důchodového věku má být zachován i dále, pokud se 

důchodový věk mužů i žen nesjednotí na 65 letech. Také by se 

měla prodloužit nutná doba účasti na důchodovém pojištění ze 

současných 25 na 35 let doby pojištění. Tento poslední návrh 

reformy penzijního systému tedy koresponduje se závěry 

Bezděkovy komise a kombinuje v sobě většinu navrhovaných 

reformních kroků, hlavně zvyšování věku odchodu do důchodu a 

zvýšení počtu let povinného pojištění.  

 

Reforma by umožnila například také zlepšení finanční 

situace pracujících důchodců. Vláda navrhuje možnost souběhu 

důchodu s příjmem z pracovní činnosti, kdy po dosažení 

důchodového věku bude pracující důchodce moci požádat o 
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přiznání poloviny starobního důchodu. Při trvající výdělečné 

aktivitě i po vzniku nároku na důchod se přitom procentní 

výměra důchodu16 zvýší o 1,5 % za každých 180 dnů dalšího 

zaměstnání nebo podnikání. V současnosti se procentní výměra 

důchodu zvyšuje o 1,5 % za každých 90 dnů zaměstnání nebo 

podnikání po dosažení důchodového věku, ovšem pokud 

pracující důchodce nepobírá žádný důchod. (Návrh reformy 

veřejných financí představený vládou České republiky v dubnu 

2007.) 

 

Reforma veřejných financí ovšem dosud není v schválena. 

Je to však významný krok, kdy se vládní strany dohodly na 

společném řešení a projevily tak vůli vylepšit fiskální 

situaci, ukázaly snahu snížit vládní deficit a zastavit nárůst 

vládního dluhu. 

 

 Nutnost reformy a její důležité náležitosti můžeme 

shrnout slovy Vladimíra Bezděka z konce roku 2006: „Hlavním 

důvodem reformy je zajištění dlouhodobé udržitelnosti 

financování důchodového systému. Prvním krokem by měla být 

úprava jeho parametrů, jako jsou například věk odchodu do 

důchodu nebo zvýhodnění osob s pozdějším odchodem do důchodu. 

Kromě těchto změn je vhodné připojit pilíř kapitálového 

důchodového spoření.Tak se podaří diversifikovat financování 

PAYGO systému, snížit mezigenerační nerovnoměrnosti a učinit 

celý důchodový systém přátelštější k trhu práce. Zásadní pro 

úspěch důchodového spoření je správné nastavení 

institucionálního rámce. Celkově je také důležité, aby 

penzijní reforma vznikla na základě široké politické shody.“ 

(www.mesec.cz, 2007.) 

 

 

                                                 
16 Neboli část důchodu vypočtená z příjmů. 
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Závěr 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Penzijní systém v České republice stojí stále ještě před 

reformou, ačkoliv její potřeba je politickými představiteli i 

odborníky diskutována již dlouho. 

 

Problém není pouze v systému samotném, který je z většiny 

převzatý z minulých dob, ale také ve smýšlení lidí, tedy 

účastníků penzijního systému, kteří jsou naučeni ze 

socialistického období, že se stát postará o jejich zajištění 

ve stáří, že sami nemusejí vyvinout žádnou aktivitu ke svému 

hmotnému zabezpečení. Opak je však pravdou a dnešní důchodci 

to pociťují, neboť doba, kdy zajištění státu stačilo každému 

na základní potřeby a standard všech důchodců byl vlastně 

stejný, je pryč. 

 

V současnosti je v České republice důchodový systém 

nivelizovaný natolik, že lidé, kteří odcházejí do důchodu 

zvyklí žít pohodlným životním stylem s vyššími příjmy, náhle 

poklesnou na úroveň, která je mnohem nižší, než ta předchozí. 

Je pravda, že zdravotní péče a základní potřeby jsou v České 

republice zajištěny všem a není zde aktuální problém rozšířené 

chudoby, ale na druhou stranu jistě není pro individuální 

osoby morálně ani materiálně správné, aby na konci života po 

odvedené a dobře placené práci ztratily svůj životní standard 

jenom proto, že politické rozhodnutí jim určilo právě takovou 

životní úroveň. 

 

V současné době je průběžné financování penzijního 

systému pro české občany neudržitelné, protože demograficky 

není možné uživit málo početnou mladší generaci hodně početnou 
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generaci starší. V důsledku toho byl dán prostor pro 

individuální zajištění v podobě ostatních dvou pilířů 

penzijního připojištění, ať už je to ve spolupráci se 

zaměstnavatelem účastníka pojištění nebo čistě soukromé a 

dobrovolné spoření na důchod, které je už nikoliv spořením do 

společného státního balíku, ale na svůj vlastní účet a 

s vlastním zhodnocením ve fondu, který si každý účastník může 

svobodně zvolit. První pilíř tedy jako stávající součást 

systému zrušen nebude, o to nikdo z politiků ani odborníků 

usilovat nechtěl, ale je vhodné aby byl doplňován dalšími 

součástmi systému, což jsou druhý a třetí pilíř a jejich stále 

silnější úloha ve financování penzí. To je také odpověď na 

dlouhodobou udržitelnost českých důchodů. Státní pilíř ano, 

ale pouze jako nutné jádro. Kdo chce ve stáří vyšší standard, 

musí se o to během svého produktivního života přičinit. 

V takto čisté podobě bude moci systém fungovat ovšem až tehdy, 

kdy se budou systému účastnit pouze lidé, kteří už nespoléhají 

hlavně na státní pilíř. 

 

V otázce solidarity mezi účastníky je třeba uvést to, že 

současná míra solidarity je úměrná českému důchodovému 

systému, který funguje právě na takovéto solidaritě mezi 

generacemi a příjmovými skupinami. V budoucnu by však díky 

regresivnímu demografickému modelu v České republice tato 

solidarita pro budoucí důchodce nestačila a bylo by nutno při 

udržení stávajícího systému tento systém zatěžovat dluhy. 

 

Pro Českou republiku je dobré si vzít za příklad také 

sousedy, například Maďarsko a Polsko a poučit se z chyb, které 

zde při reformním úsilí proběhly. To znamená například to, že 

by stát měl klást důraz na legislativní a koncepční 

připravenost na reformu. Také je podstatné prosadit politický 

kompromis a konsensus všech vládních stran při realizaci 

reformy, aby se předešlo pozdějšímu narušení reformních změn 
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například při nástupu nové vlády nebo v důsledku politické 

nestability.  

 

Podle autorčina názoru je odpovědí na otázku penzijní 

reformy v České republice nutnost zvýšení osobní odpovědnosti 

každého účastníka za svou budoucí penzi, ale také zachování 

částečné podpory státu, protože tato podpora v českých 

podmínkách tradičně existovala a existuje a její úplné 

odstranění není politicky ani sociálně možné. Aktuálně 

navrhovaná reforma pak řeší situaci za pět minut dvanáct a 

bude dobré, jestliže se uskuteční v nejbližším možném termínu, 

protože již není možné ji kvůli špatnému stavu veřejných 

financí nadále odkládat.  
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Příloha 1 - KAŽDOROČNÍ BILANCE STÁTNÍHO 
DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

            

            

 

 

 

Předpoklady: Udržení poměru  ---- prům. důchod/prům. mzda na 

40 % a růst reálných mezd 3 % ročně, výsledek ve stálých 

cenách 2003  

 

 

Zdroj: 

www.duchodovareforma.cz 

Autoři: K. Havlíčková, M. Illich 

Staženo 12. prosince 2006. 
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Příloha 2 - PENZIJNÍ FONDY A MAJETEK 
JEJICH ÚČASTNÍKŮ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

Zdroj: www.duchodovareforma.cz podle agentury Bloomberg 
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Příloha 3 - REGRESIVNÍ VĚKOVÁ STRUKTURA 
OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

„Z následujícího grafu je zřejmé, že věková struktura České 

republiky je regresivního typu, při kterém dětská složka 

nedosahuje zastoupení složky postreprodukční, početně ji 

nenahrazuje a v dlouhodobém pohledu dochází ke snižování 

početního stavu populace.“ 

(Demografické informace, analýzy a komentáře, 2006). 

 

 

Graf: Věkové složení obyvatel České republiky podle pohlaví a 

pětiletých věkových skupin, 2003 

 

      

 

Zdroj: Demografické informace, analýzy a komentáře 

http://demografie.info/?cz_pohlavivek= 

Staženo 12. prosince 2007. 
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Příloha 4 - NOMINÁLNÍ A REÁLNÝ STAROBNÍ 
DŮCHOD A JEHO VÝVOJ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Průměrná 
měsíční 
výše 
důchodu 

Kč 2734 3059 3578 4213 4840 5367 5724 5962 6352 6830 7071 7256 7728 

Nárůst 
meziroční 

% 13,3 11,9 17,0 17,7 14,9 10,9 6,7 4,2 6,5 7,5 3,5 2,6 6,5 

Nárůst od 
roku 1992 

% 13,3 26,8 48,3 74,6 
100,

6 
122,

4 
137,

2 
147,

1 
163,

2 
183,

1 
193,

0 
200,

7 
220,

3 

Index 
spotř. Cen 

% 120,8 110,0 
109,

1 
108,8 

108,
5 

110,
7 

102,
1 

103,
9 

104,
7 

101,
8 

100,
1 

102,
8 

101,
9 

Reál. 
důchod při 
použití 
indexu 
s.c. 

% 93,8 101,7 
107,

2 
108,2 

105,
9 

100,
2 

104,
5 

100,
3 

101,
7 

105,
6 

103,
4 

99,8 
104,

5 

Index 
životních 
nákladů 

% 119,5 111,0 
110,

4 
109,4 

109,
9 

113,
4 

102,
4 

104,
7 

106,
1 

102,
4 

100,
4 

103,
2 

102,
4 

Reál. 
důchod při 
použití 
indexu 
ž.n. 

% 94,8 100,9 
106,

0 
107,6 

104,
65 

97,7 
104,

1 
99,5 

100,
4 

105,
0 

103,
1 

99,4 
104,

0 

 
 
 
 
 
 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. 
2006. 
Datum poslední aktualizace 4. července 2006 
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Příloha 5 - RELACE PRŮMĚRNÉHO STAROBNÍHO 
DŮCHODU K PRŮMĚRNÉ MINIMÁLNÍ MZDĚ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Průměrn
á hrubá 
měsíční 
mzda 

Kč 5904 7004 8307 9825 
1080

2 
1180

1 
1279

7 
1361

4 
1479

3 
1586

6 
1692

0 
1803

5 
1903

0 

Průměrn
á 
měsíční 
výše 
důchodu 

Kč 2734 3059 3578 4213 4840 5367 5724 5962 6352 6830 7071 7256 7728 

Průměrn
á čistá 
měsíční 
mzda 

Kč 4682 5484 6446 7654 8436 9228 
1003

3 
1066

0 
1158

3 
1243

2 
1321

2 
1404

9 
1478

6 

Důchod/ 
hrubá 
mzda 

% 46,3 43,7 43,1 42,9 44,8 45,5 44,7 43,8 42,9 43,0 41,8 40,2 40,6 

Důchod/ 
čistá 
mzda 

% 58,4 55,8 55,5 55,0 57,4 58,2 57,1 55,9 54,8 54,9 53,5 51,7 52,3 

 
 
 
 
 
 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. 
2006. 
Datum poslední aktualizace 4. července 2006 
 

 


